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FÖRETAL.

ï ïcrr Lidner hedrade mig i flere Sr med fit förtroende och

gaf mig deraf et lika rörande, fem fmickrande prof, då han

på fit ytterfta förklarade fin önfkan at jag med et Företal
Ikulle förfe de Skrifter han författat, men ännu icke utgifvit.

Deffa Skrifter öfverlemnas nu åt Almänheten. De äro d®

lifta lämningar af en Skald, hvars flamma, ällkad af alla
ömma Sinnen, nu för altid tyftnat. De äro at anfe fåfom

denna Skaldens aftked från en verld, der brift och motgång

fatt des kånflofulla bjerta på de hårdafte prof. De äro til.

lika det enda arf han lemnat en Maka och en Dotter, fom

lärt honom känna at det gifves en Sällhet, fom icke beror

af lyckan, och fom tröftar under de ftörfta vidrigheter.

Deffa omftändigheter, få tjenlige at väcka Läfares benä¬

genhet, böra, jag vet det, icke ftadga deras omdöme öfver

Skrifterne; et omdöme, fom endaft bör bero af deras värde

och Läfarenas pröfning. Men för inga arbeten är denna pröf-

Tiing vanfkligare och vådeligare än för de Vittre. Om än en

Vitterhets Idkare har dyrka at fätta fig öfver den mängd,
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fom föraktar des yrke, återftår tilräckligt nog at frukta frän

\< itterhetens Älfkare. Skillnaden emellan de Vetenfkaper,
fom underföka det fynliga och dem, fom hafva det ofynliga
til föremål, är utan tvifvel ftor. Det oagtadt är afftåndet
emellan en Aflronotn, fotn mäter Himla-kropparne och en

Pfycholog, fom forlkar i männifko-fjälen, helt visft mindre,
än ftundom emellan Älfkare af olika Vitterbets flag. Ockfå
visfle Newton och Locke at värdera hvarandre; då Boileau

icke kunde fördraga läsningen af Tasfo och Quinault. Vit*,

terhets Slagen äro få mänga, fom det gifves medel at röra

och behaga Männifkor, få fkiljagtige fom mär.nilkans kän-

flor det äro. Deras antal är icke flört, åt hvilka Naturen

gifvit den fullkomlighet i Organer och känflor at röras af

alt, h vad i Naturen och konften är fkönt, behagligt eller

väckande. De fläftc röras endaft af viffa flags fkönheter.
Härifrån den enfkilde fmaken, hvars ftämpel merändels ärat

. >

vara uteflutande; men härifrån upkommer äfven hos den rät.

te männiiko-kännaren och Granfkaren en varfamhet at för¬

döma, och en färdighet at gjöra all {lags Talent rättvifa.

Denna anmärkning är det enda förefpråk jag tror mig

böra gjöra i anfeende til närvarande Samling, fom helt visft
îtisd nöje fkall emottagas af alla Läfare, fom veta at värdera

Snil-
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Snillet i hvad drägt det ock vifar Cg, itädad eller fri, hög.

tidlig eller mindre vårdad. En lycklig och lekande inbild¬

ning, känfla och värma i hjertat, ömhet och medlidande,

ökade genom erfarenhet af egna olyckor, frihet och behag i

uttrycken, en ovanlig lätthet at författa äro egenikaper, fornt

utmärka Herr Lidners Skrifter, hvilka mera varit Snillets och

Kändans, än mödans fofter. DciTa egenikaper vifa, at För-

fattaren af naturen varit danad at intaga et rurrj bland lyck¬

lige Skalder och född til det yrke, han mindre kan fägas

hafva valt, än följt genom en oemotftåndelig böjelfe. Och

hvad annat, än en fåaan böjelfe, hade kunnat gifva honom

ftyrka at icke tröttna under en beftändig vidrighet; ftyrka

at under kropps-plågor och vid fjelfva dödens annalkande oflf-

ra åt Sång-Gudinnorne ; ftyrka at blanda Inbildningens Iö-

jen och ömhetens trollande fpråk med de fmärtefulla tårar,
dem lidandet utpräsfade. Virgilii

Gantantes minus via Isedet

fynes hafva varit des valfpråk. Ingen behöfde bättre än han
förljufva en med törnen heftrödd väg. Måtte ej eller någon ,

fotn läfer Lidners Skaldeftycken glömma, at de utgjorde des

egen tröfl ! Granlkaren lkall då känna fit vapen falla ur

händerne, cm han någon gång Ikulls tro Cg berättigad at
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tilgripa det famma. îhilofophen fkall finna et nytt och he¬
drande bevis af möjligheten at på en gång vara olycklig och
glad. Men af alla fkall männifko- vännen mäft värdera Lid¬

ner och ällka des minne, då han i des arbeten igenkänner
famma anda, fom målade året 1783 och fjöng Spaftaras död,

Stockholm den 30 September 1793.

/

Nils von Roöenstein.
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Ôfvér en Ros. *)

Ja, täcka Ros, Du lycklig är^
Som fa blir äJikad af de Sköna»
Ack om jag fick Dit Öde röna!
Ack om tnin Daphne blefve kär
1 mig och ville mig belöna
Med famma eld fom mig fortär!

Men nej — Jag Henne kall och obeveklig finner
Mot alt, fom ej bfr namn af Ros:

Hon mer för dennes fägring brinner,
Än det kan tros* :

A Den

Skrifvet på én vacker flickas begäran, fom älfkade en
Vacker Karl med namnet Ro».
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Den Sköna röjer, ack! at Hon mit fäliikap fkyr:
Hon öm och fnabb ifrån mig flyr,

Med välluft i fm fjäi och fina ögon båda,
Då Hon Din pragt på något fält får fkåda.
Hvad fält —! ack nej - Du växer aldrig där*

Du ingen buikes prydnad är,
Du ej Din barm med någon välluckt höljer,
Om icke den, fom Hesfen fälja plärj
Och ingen knopp och inga blad Du bär.

Din fägring ( fom jag tror ) ej döljer
Det minfla gift, den minfta tagg.
Ej Himlens gråt, den klara dagg,
Dig med fin ljufva nektar Jköljerj
Om icke den fom tilrar ner

Ifrån de himlar, dem man fer
I Daphnes ögon - par fig måla
Och af Defs Ängla - ömhet filåla.
Den lätta Fjäriln aldrig tör
Uti fin yra kring Dig leka,
Och Dig, fom andra Pvofor, fmeka:
Du Honom grymt på flygten kör.

Nej. det ar Daphnes hand, hvars fmek Din välluft gjör:
Nej, det är Daphnes mun, hvars kyfs få ömt Dig rör.
Hvad! mån Du då til blomftren räknas bör? —

Nej, Du til andra växter hör.
Den fom Dig ville rätt befkrifva,

Han
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Han borde af Dig juft en fådan målning gifvaJ
Han lefver och Han rörs och månjko - anda drar ,

Och af en Ros ej mer än hlotta Namnet har.
Den fom en Lycka ville njuta,
Som på vår jord all Lycka öfvergår,

Han /kulle fit begär i denna önfkan gjuta,
Om man få fjolligt ön/ka får:

Lätj lille Gud, Din ilaf och Daphnes öme trä!
Få bli en Ros, med kropp och fjäl!

Kungs - Trädgården»

Ren dagens Ôceart på rymden iänge fvaliat,
Ren Lärkans fria fång til lifvets nöjen kallat.
Jag vaknar. Glädjens Gud rtîîg med fin fpira rör
Och minnet af förtryck mig mer ej mifslynt gör.
Må ängslan fritt fit gift på Laftens fcrälar gjuta!

A 2 Det
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Det lugn /kal följa mig, fom ej Tyranner njuta.
Skall mig en framtid bry, fom ovifs hör mig til?
Nej •— timman jag har qvar, jag forglös nyttja vil.

Min Frihet, Hâr-frifeur! må du mig ej betaga j
Förän jag kallar dig, jag fjelf vil håret laga.
Hvarföre pudra mig? — jag vet hvad mången tror,
Ju mera vårdslöft klädd ; ju mera lärd och flor.
Min fann! min gamla Frack ej fitter juft få illa,
Faft nä/tan /liten mer än Salig Bàlds Poftilla.
Kan jag med heder ej på Promenaden gå?
Min /ko är à la fpa, min hatt är vid och grå.

Bedrog mig väl mitt hopp? fe porten öpnad blifver,
Och för få flott befvär jag fex-örs flanten gifver.
Ack! hur han bugar flg och nog ej tacka vet —

Köps för få litet mynt få mycken höflighet?

O! hvilket Lazarett kring deffa buikar fväfvar!
Där vid et Selzer - krus en mager /kepnad bäfvar 5
Tre veckor hälfans Gud af honom ofter får,
För det han Aflrild tjent i mer än tjugu år.

Jag darrar ... i hvar lem fig fjelfvä fafan fprider —
Där på en liten käpp en Alexander rider,

Här
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Här fes en två - års Mars med ros af gula band
Marchera Numro_ i, ledd af fin Ammas hand.
Den förre yr och ralk igenom hopen tränger
Och fin Bucephalus kring Gubbars Ikenben fvänger;
Den andre mindre djerf ... tro ej han lärt at fly;
Ack nej . . , han kryper opp en ny point de vue.

Tyft! med en bladrik bok en köttfall Man jag fkådar;
At han är Philofophe, hans långa Jacka bådar,
Han grubblar, blir förtjuft, och ftundom ropar: mark! t

Hvad! läfer han Homer! nej — Lotta Frölichs verk.
Må med få höga ting han fritt fin hjärna bråka!
Jag går en annan trakt at någon Skönhet råka,

Hvad lycka! En ... ja Två ... om fyn mig ej bedrar,
Jag juif de famma mött, då än et barn jag var.
När fölen ljungar fram, när hon i böljan brinner,
1 ålka, regn och flafk, Mamfeller! Er jag finner.
Men det jag undrar mäft, at Ni ej tröttnen ut
Ifrån den förfta Maji och til Septembers hut.
Kan Hufvudftadens pragt ej Edra nöjen ikifta?
Sex år Ni vandrat här . , . fex år . . . och än ej gifta?

0 Tapperhet! din Son! Hvad galoneradt fken!
1 brölfet bär han Mars, men Venus i fitt ben.

A 3 Hvad
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Hvàd letar han få grant?— Jag måfte Hjelten följaj
Han fkyndar til en häck — Plär Phryne där fig dölja?
Jo ! af en fvart Saloppe en flygtig ikymt jag fer —
Det hvifkar . . . fuckar . . • ack! där äro fäkert fler.

Hjelp Himmel! hyijken Man med en högvördig maga!
Han höres öfver köld oçh öfver hårdhet klaga.
Med fvarta Kåpan prydd jag tror han liknar mäft
Hvad på vårt tungomål vi vördfamt kalla Träd.
Til denna Moralift jag läna vil mit öra:
vVid Himlenfjelj jagjvär—Det bör ock Präften göra:
"Vpriktig är min fjdl .— Det hör ock Präften til.
"Kom! kom! ■— På Liffens väg han henne föra vil.
"Du minaJuckar hor — Hvad hjerta! tänk! han gråter,
.At få et vilfe Lamm til fina Hjordar åter.
" Tag denna faurfe—Guds Man! din hand (nu må jag le)
Är för at gripa gjord, men icke för at ge,
Nu Nymphens bröft beveks: hon rörd ur häcken fmyger.
Mit Barn! gå du förut och jag i fpåren flyger.
Tänk, han vil okänd bli! jag nu en hyrvagn fer.-
De refa. Nå farväl! Guds änglar följe Er!
Hvad fannolikaft är och hvad naturligt händer,
?pHan denna Fjollan nog på flera fätt omvände^

J§e där en mjuk Figyr —• för hvem han går förbi
Han hatten af fig tar, at middagsfnylting bli.

vgl.
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Välkommen Väftanfläckt! fom flor oclifjädrarikakar-^
En Fröken träder fram ... Jag lifvets välluft fmakar.
För hennes kinders fmink blir bleka liljan röd :

Natur! när alt du mift, har konften öfverflöd.
Behaga, täcka kön! det är alt hvad du föker 5
Du länar dig en pragt, din längd med torn forökerj
Men Evas Dotter hör! är fkönhet ej din lott?
Sä var dock öm och god — du ju et hjerta fått.
... Men jag Magifter blir, den vackra jag förglömmer,
Som under trädens hvalf fjg med fit fälfkap gömmer,
Hon fkrattar, pratar högt — och jag pâ afftànd hör
Hur hon i ftörfta haft en adlig mönftring gör.
S? hvilket garnature; det lorde brokot vara,
K >rs!fvarta klackar .. . kors ! få bit i trggåln fara • • •
Min mor l fe hvad for flor, det ju ej prickadt dr ...

Confine! den på fin bals et band af årter bär . . .

Och Roben utan fidp --— ack ! fe det Våpet nicka !
Min Tante! en fitsferkoft,, kartun! .. O!hvilken Flicka!
Min Gud! en Köpmansfru ... ack! hvilken fyn . i jag de r -

fouveler har bon nog , . . men årnitn Jkilnad gir -

Du Hofårni... lifvets trofl .. du mig i fjålen g'"der.
— Plats! hatten af! Juft hit en HSgvdlboren träder.

Straxt Fröken af fin hand den Skånlka handfken drar
Och ftraxt på famma hand han tufen lcyffar tar.
Til lycka kom en Klok, den jag i tyfthet frågar:

A 4 Hvad
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Hyad om få hög Perfon hans Ringhet tänka vågar.
Jo, fvarar han, "et hus hvars yta lyfa plär,
^Det öfverft ofta nog helt flätt meubleradt är.
"Om Juden någon gång Förnämas hufvud ägde,
"Jag tror han pudret blott, men aldrig hjärnan vägde,
"En Hofman marmorn lik, för andra glatt och hård,.
"Bär blott för eget Väl den konftigafte vård."

Den karln är rätt befatt.. Bevars ! han mig för/kräcker!
Han med et fuddadt ark fin arm mot högden räcker,
*■— Hur han anfägtar fjg! än för fit bröft fig hår,
Ån grinar han, än 1er, än tar et Ikutt, än flår.
/■) — hvilket grufligt ilag ! i det jag honom möter-,
Sin panna emot min han obarmhärtigt ftöter.
"Kom ! ropar han, ack kom! kom fyr at binryckt bli;
,,Sdtt er pä denna bank och hàr min po'èfie — /
Ja få — Han rimma lärt — men för hans Autors yra
Har jag ej någon håg min hälfa äfventyraj
Med bunten i fin hand det fpöket följer mig
Och fkriker: Vers-fabrique !jag lefver blott af dig,
Et illflugt Hökar-lkrå, fom efter vigten dömmer,
Så litet hans förtjänft fom fin avance förglömmer.

Hvad möte! — en Franfos — hur kan han lefvahär?
FJän^ fom vid bär och gräs och foppor upfödd är.

Mea
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Men fölen börjar nu at mera lodrätt brinna . . .

Jag törftar, jag är matt — jag går til min Hjeltinna?
Hon- nyfs Bellona var fom nu en Ceres är
Och trött på ärans bädd här fredens frugter Ikär.
""På räkning bäfta du — från Templet där du prålar
?'Ack! må jag få en blick utaf Creditens ftrålar!
"Guds fplk fom fitter här ! oçh hvem fom björnar har,
"Ni veten hvad det är at fvälta fyra dar,
"Mamfell gif Mandelmjölk,befall at man mig gifver,
"Och inom en minut en vers jag åt Er ikrifver,
"Bär fram en fup Regal och underfåtligt bröd
"Och Er jag fjunga Ikal i glädje och i nöd.

Här inom fluten borg jag blandadt fälllkap råkarj
Där en om Ryfslands krig, och en om flickor fpråkar.
"fa Liffland ha vi baft •— "Hon hade vackert ben;-

?'JSdg huru dyr hon var ? —- "Får gräns til hvita flen —
"Du tror att Turken Jlåfs — "Det koflar nio daler—
53Då gå vi florfl åflad—"Får bvar perfon på Baler-
7''Så känn vår Hjeltehop — "Inatt, få må det fke —

God Herrar! Ikriker jag "RefpeSl får Schackare.
Et fådant prat och ftoj dem i fin andagt florer.
Tänk! om en orätt piece vår Algebraicus förer,
Tänk! om han blefve matt, juft då han fegra bordt,
>—Nej — tacka vil jag fpel med Tärning och med Kort?

A f Må
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Mâ Banquer läggas opp! mâ ej Pun&örer tryta!...
Men nu det mörknar til ren målnens källor flyta.

*

Alt hvad fom fpringa kan, från bord och bänkar far
Och jag med mit efprit -. . . jag ej den fifta var.
Et få välfignadt rägn— ack! hvad det kan hugfvala!
Vi tackade vår Gud, och glömde at betala.

Skalde - Bref til mina Björnar.**)

Högvälborne, Välborne, Hög-ädle, Hög-ärevör-
dige, Högaktade och Konftförfarne Her¬

rar , Män och Mäftare.

Annu jag Ikottfri är för Gillftuns /karpa pilar,
Så länge i Er fäng en lycklig Vallmog hvilar j

An
4

*) I Författarens namn til Tryckfriheten den Välfignade.
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Än rnidt i höftens ftalk J fugen på Er ram

Och än min Svenika Björn är fedig fom et Lamm.
Men jag fom qväda bör: Nu hvilar hela jorden,

En Paulus lik i Saducéers krig
För gapet rufar fram. ( Hvad djerfhet griper mig?)

Jag ropar deffa orden:
O! Tålamodets Ejorni Di72 Gtid vålfigne Dig.
Men ftraxt de vakna ppp — ack hör från alla kanter:

Triumf! Contanter ja Contanter !
Tretufende Prœnumeranter

Och med femhundrade hans tryck betalas kan,
Men äta Ikall jag fom en ann.

Hvad! åtal Mofes bröd i torra öknen fann.
Dagg hundra til, med dem en yr och vacker fjolla

Ni på et år kan underhålla.
Min fann! Min fann/

Får en i krig Jå afklådd man
Går det nog an,

Straxt gif ofsreftetihit—Ack mer förlkräckt jagb!ifver?
Än ftrids-banerets barn, fom ftå i främfla led,
Om emot dem, (Dock frid ofs Himlen gifver)
En Preusfilk Todtenkopf arg och Muftafchilk red,
Se hvilken /kock opp i mitt loft fig famlar
Meubleradt med et timglas för et ur!
Hålt — det var fant! — maculatur - -

Cer-
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Cerberus ren med fafans nycklar Ikramlar.
Ack! Björnar! Ej förhallen Er!
Lät näfta ark pä trycket föras!
Jag där den fifta Sanning ger,
Hvaraf. en tiger Ikulle röras,
Om något underverk kan Ike.
Dä Örnen högt mot molnen ljungar,
Han fångar alt hvad han får fe.
Men Björnar! och J Örnens ungar!
Hvi kommen J förfent? Han bort med rofvet forj
Den redan gripit ak fom har de länglfa klor.
Ja! ja! J ägen dock et hjerta
Och det är det fom väcker fmärta

Hos et af ödet kroffadt bröft,
Ej hårda kopparn likt för tackfamhetens röft.
Du kan ej dem den godhet vedergalla,
Som de få ömt ha vifat Dig.
Det mine Herrar plågar mig - ~ —

Dock — Bödeln må väl tårar fälla.

Ät Björn på Eriksberg har hela ftaden lettj
Och Ikulle jag mig fattig ftälla?
Jag fom från mit förlag få ofta papper gett?
J veten på de blad fom andre åt mig Ikrifva
Har aldrig ännu flått: At den fkal uphlngd llifva

Som detta efterapa tor.

Bör
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Böf man åt mina ark ej företräde gifva?

För deras ikull i galge ingen dör.
Så magra, fkriken J, och tunga axlar höjen.
Min Gud! Hvad oförrätt J gode Herrar röjen!
Jag hemma fatt i går vid en förträfflig bål,
Blott at den äran ha at dricka få Er Ikål.

Mig Pigan half-full fåg; ftraxt började hon vinka
Ät fängen? Nej åt Caffan flög defs blick,
Då hon tre Sexmarksftycken fick
At köpa Spiklax, Smör och Skinka.
Välan! hon neg och gick,
Kom åter, då jag ftraxt af Hökar - Societeten
Inveckladt fåg min Lax, min Skinka och mit Smör
I trenne ark af Tryckfriheten
Så feta - - - at det mig i fjälen hugnad gjör.
Och defTa blad J vågen magra kalla - - - - ?
Men redan jag Er gäfpa fer;
Alt väl! jag vil då Er
Til rolig fömn åt Himlens vård befalla,
Som nog en annan tid betalning för mig get.
Tack då för hvarje fteg jag får i frihet vandra
På Cour och på Levéer hos Majeftätet *) gå!
Tack, at jag utan fkärm kan i min vindsglugg ftå,
Och ingen tittar opp, och ingen ropar få:

Kem

*) K®nung Pkarae.
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Kom ner, kom ner; Hur llir det med det andra?
Likväl jag flere vet, fom hvarje månads Hut

Ge blott af hämnd fex plåtar ut,
At dem i bojor få behålla,
Som fjelfve ej fin ofärd vålla.
Men om en Faderlös vil deffe Bufar be,
Då ha de ingen liant at ge.

Jag Hutar — må på Er fit ljufva välde Vifä
Den tunga fömnens Gud,

Til defs J väckens opp af Domsbafunens ljud,
Med Abraham at middag fpifa.

Förläggaren.

P. S. Ännu et ord - Ni fom har fett min fara,
Hvarföre upväcks Er förtret?
Bland fel, fom äro uppenbara,
Är det —• at borga den, fom endaft rimma vet',
Men bra urfinnigt tycks det vara
At vilja björna en Poet.
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Compliments - Bref til P'rrémunéranter,
lnjåndare och Köpare, i/h?#

låggaren af Tryckfriheten
den vål/ignade.

Ja Ödet vare lof! Från Björnar är jag fri.
Na fäge den fom törs: Hvad! med din Po'éji

Vil Du i Sverje lycklig bli l
År Du förnöjd med Bröd och tratten
För det Du grälar hela natten?
Mån 110g Din ärelyftnad får
Om man för Dig tar af fig Hatten
Och hvifkar fram : }'Se hvar han gar ?u
Hör Sitarn uti Skårflen fjunga;
Han blir betalt for qvnft och tunga
Och åter klåckan tolf och fju . . .

Men Rimmare! När äter Du?

En Amphiort jag blef, o Skaldkonft! genom Dig,
Då Varelfer af flen min lyras toner lydde :

Jag Ikref,jag fjöng, jag vann—Straxt alla Björnar flydde.
Blott
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Blott jag får ny Crédit: Et Tefnpel /kall âf mig
Vid Gillftun refas opp och jag i marmor /kära :
For Björnars pengar byggdt til Skalde-Gudens åra,
Det heter lefva fom en Prins.

Med nyckeln uti dörrn fin flalka långkork dricka
Och fpela Lotteri med en Theater - flicka,
Då fimpelt utdrag fäkert vins —

Är lyckan icke där, hon ej på jorden fins»
\

Den fälle är juft jag, fom löfi från fkräck och forg
Er hälfa kan, Prenumeranter!

Af Tromän, Levi Barn, Punftörer och Drabanter,
Så blandade kring alla kanter,
Från Torneå til Helfingborg.

Och Ni! fom mina blad Er vittra penna länen
Och mig med vers och profa tjenenj

Förutan hvilken hjelp, förfälgningen blef fvag,
Er alle hälfar jag i dag !

Knapt kommen än ifrån de dyftra ftränder,
Där fällan någon återvänderj

Ja, än jag är i Fattig - Doktorns händer —•
Ti! honom talte Döden få:

"Hur långe fl. a H den Rimmarn gäl
"Nej, Rimmare bar Sverje nog ändå,
Skrif et Recept och pä Aptheket flicka,

At

I



At hatt fit respajs måtte få.
Barbaren Ikref — jag måfle dricka
Och famma afton mig hos Fader Caron fåg,
Som af fin roning trött i färjan ftupad låg.
Snart af den ftora flock, fom grudigt fårla hördes,
Han utur hvilans famn förhördes

Och fkrek: Gä fort om bord. . Dock fdgmigho Du dfti
Straxtfvartes om hvaran: Jag Mjålnare—Jag Prdft-
Jag Jude—Jag en Mö, fom trögt ur verIden klifvit
Fa/l man mig hoppande feck fe
Inom den flotta borg Jom jjyfs bar helgad blifvit
At Mufis . . Mufis Patrice.
Och jag år en Pôrldggare
Af det Apollos Barn i Tryckfriheten fkrifvh.
Hvad! ropte Caron vred, at veta jag begdr,

Hur många ark J'om Du utgifvit ? —-

Det fjuttonde från Prätfen är*
Och dock får femtio Du en Riksdaler tagit
Och fådant hedersfolk bedragit:
Nej, nej, min Fdn! Vdnd om! Fdnd om!

Gjör hvar man rdtt, fen återkom!
Fajl kanfke, fade han, juft då jag tänkte fvara,

Det båttre dr i dådens mårka Rike vara,
An lefva af få torra blad.

i

B Den
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Den flygge Gubben gick, och jag blef hjertans gladj
Men Pluto om fitt rof få fafligt angelägen,

Dä han mig mer ej fann, til Doflorn genalt for:
Där trätte han och grufligt fvor

Och frågade, hvar f . . tog den Förläggarn vägen ?
i

Prenumeranter hundra fju!
Er tackar jag at mina pulfar än fig röra

Och därför ber jag Ödet nu,

At, om det Ikulle Er til famma ftränder föra,
Den grymme Charon mâ, fä fnart han någon fer,
Til verlden honom återfända,
At läfa mina ark til ända.

Men Du! fom hvarje gång en fkilling faklöft ger,
För hvilken ofta Du, at varma up Din maga,
En liten fup på Källarn kunde taga,
Må aldrig bränvin tryta Dig!
Ack! vore jag Prophetilk fom Elifa,
Jag /kulle famma knep i Dina kannor vifa,
Som Änkans kruka ikedt, där oljan ökte fig.

Så när jag Er har glömt, J Sköna och JFula!
Som köpen viffa ark, och tron Er om förftå:

Jag
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Jag önlkar Er i âr fä eftertryckligt jula,
At fen til näfta höft mâ alla vaggor gä.

Må under dans och lek fin Julgröt Hvarje äta,
v

Dock innan des ej någon dag förgäta
At köpa ark fä det förflår ....

J Ikolen finna näfta år,
Hur alt hvad roligt är, jag ärnar fammanleta,
Än dikta fjelf, än gjöra lån;
Faft man ( af Allehanda vi det veta )
Faft man honett ement peut demander d'aumône.

P. S. Snart Er jag hade glömt, Minervas fturlkeSöner!
Som aldrig fänden in . . men len åt mina böner.
Jag väntar då från Linköping
Från Nyköping och Falköping
Jag väntar .... ingen ting.

Vet
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Det lyckliga Bytet.

Uti en fvartklädd Sal, uppâ fit Caftrum ftod
Den döde Cleons öpna lufta.
Han fyndat jämnt från vaggan til fit fifia,
Men likväl dödt med utmärkt hjeltemod.
"Ack! (ropar huftrun) Ack! mit hjerta vil mig briftaj
"Min Gubbe! /kulle jag Dig mifta?
"Och hvad mig qväljer mäft, Du död i fynder är.
"Ack ve! Ack ve! Du fäkert lär

"För dem i eld och fvafvel brinna."
Straxt af den hvitlök hon i forgeduken bär
Man fer få ftrida tårar rinna,
At ingen dem belkrifva kan.
... Då Himmel! .. hörs et lik Ikenbarligt henne fvara:
Gråt ej ! det dr val fant — blandplâgo-andars fkara
I mörkrets djup jag mâfte vara;
Men jag bar fluppit Dig, ocb jag på bytet vann.

Det
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Det fena Brutloppet.

Ån fanns på jorden fällhet qvar,
Än icke hjertat lärt at darra,
Än kunde ingen ÄLkiing narra,
Än Älfkarinnan trogen var;
Då bland Herdinnors täcka Ikara
Alexis möta får Glicere.

För älfka tycks hon ikapad vara,
At henne fe och blifva kär,
Det et och famma altid är.

Sin eld knapt Herden yppa vågar,
Fôrr'n. ögat redan talat har,
Och då han djerft den Sköna frågar,
Ge hennes ömma blickar fvar.
Natur! hvad är din enfald Ikön!
De vid den krökta hvafs fig fätta,
Med mer än kyrtar de fig mätta,
Och få af Hymen fnart fin lön.
Tolf veckor fom en blixt förfvinnä
Från deras glada bröllops dag,

B 3
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Dâ Herden får af fin Herdinna
En liten Son, fin andra jag.
— Hvad, ropar Damon, Gud bevara!
Alexis! hvad! — tolf veckor blott!
Och ren en Son Glicere har fått.
Det var med Extra poft at fara —

"Ja ja! hörs ftraxt Alexis fvara,
"Tolf veckor, fen Vi ofs forentj
"Men herde! om du rätt betänker,
"Hon ej för fort mig goffen Ikänker:
"Värt bröllop gjordes blott får fentP

En Flickas fyra Åldrar,

^ej, hör hur girig Cephis är,
Som fem och tjugu Lam begär,
Om hon en kvfs fkal Damon gifvaj

Den
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Den flackars Herden ger på ftuncL
Hvartil kan man ej narrad blifva
Utaf en vacker Flickas mun?

Jag ofta til mig fjelf har fagt:
Hvi ger Du Laura denna magt,
Hvaraf Dit finnes - lugn Du mifter?
Som Philofoph och fom Magifter
Dig öfver kärleks - griller fätt;
Men juft då jag få villigt tänker,
En Himmellk blick mig Laura Ikänker —

Ja! Då blir Segren ej få lätt.
Jag Leibnitz, läfa må til ända;
Kan för en kyfs Hon dock mig vända,
Som vore jag en Marionette.
At icke glömlkans offer blifva,
Jag tänker Folianter fkrifva
De Quadratura Circuli;
Men knapt jag Cirkeln rita hinner,
Fôrr'n jag det Centrum mig påminner,
Dit Kärleks - Aganippen rinner —
Straxt faller jag däri . . . däri
Med hela min Philofophi.
Se dock hur kärlek kan bedraga!
Jag redan är i hjärnan yr

B 4 Hur

-
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Hut bödeln blef det med min Saga
Och med Herdinnans äfventyr?
Tyft! Må jag litet mig befinna ....

När Lau . . Befatt! — När en Herdinna . ,

Des namn var Cephis — när hon nyfsÅt Damon ikänkte bort en kyfs,
Hon fem och tjugu Lam begärde.
Mån Hofvens Ninon mera värds
Uppå de kyffar fätta plär,
Som hon en vacker Page förär
Sen Prinfarne gått fina färde?

Den andra dagen — Hör nu på
Hur Cephis fig i haft betänker,
Som fem och tjugu kyffar Ikänker,
At blott et Lam af Herden få.

Den tredje — Damon Henne fer,
Då — hvilken oförmodad lycka!
At få fin mun mot Herdens trycka,
Hon alla Lammen återger.

Af eldens lågor vattnet fjuder,
K-,n kyfs den famma verkan harj

Ty
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Ty knapt förfvinna tvänne dar,
Forr'n Çephis, fora fà girig var,
Sin hela hjord åt Damon bjader,
Sin trogna hund, fm blomfterftaf
Blott för en kyfs — "Du fer min ånger,"

Nej! ropar han, tar Hatten af
Och kyffer Cloe tufend gånger.

Så går det til J fpotlka Sköna!
Ja — Glömmen aldrig mina ord . . ,

"Dm alratvårfla Hona
"År blott for Tuppen gjord."

Den
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Den belônta Sparfambeten, eller Cathol-

Jka Pråjten i Sjette Seculum. *)

IVIäfshakius, en girigbuk,
För en mifslyckad bryggd blef fjuk.
Paftorfkan ryfer för fin maka,
Dock vänligt på Adjunften fer.
En fup hon åt Patienten ger 5
Men himlar! ack! han kan ej mer —

Han kan en gång ej Bränvin fmaka.
Man då hans kifta hemåt förj
Och denna flora utgift gjör,
At Paflor Loci häftigt dör.
Hans fjäl . . . ack! var det ej befattï
Föll ner uti Tartarens natt. **)
Där fer han tufen eldar brinna
Och nya vedlafs tända blij
"Ack! ropar han, hvad flöferi!
"Herr Beelfebub, Er dock befinna!

"1

*) Öfverfättning utur et Dagblad, fom kommer ut i Rom.

Skärs-elden, enligt Catbolflca Religion.
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"Tro mig, vår tid är mer än fvar,
"Vet Courfen högre, högre går,
"Ej utan pengar ved man far :
"Jag köpte blott et lafs hvart år —
"För min /kul icke Er befvära.
"Jag är ej van vid fpifen flå,
"Släck hälften ut ... ja, på min ära!
"Det blir förmycket varmt ändå.
"Hvad! fruktar Ni ej ftank och fnufva?
"Håll! fe Caftan i /körtet bräns !
"Kän, ofar ej min fvarta lufva?
"Det går ej an Ers Excellence.
Jo, fvarar F - - din fparfamhet
Mit ädelmod belöna vet:

Nog får jag ved - - lät Courfen rafa —»
J andar! tänden än en brafaj
Och värmen hans Högvördighet !
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Den Naiva Bekânneljen.

Hör Flicka! fade falig Mor}
( Jag mins det än helt väl )
Om några år, när Du blir flor,
Då fmyges i Din fjäl
Til något obekant en drift,
Et trånande begärj
Men hjertans Barn, fly detta gift!
Betänk! det kärlek är.
Bed Gud och lyd Din Moders röft!
Du äljeft qväljas får.
Ack vet, min Far, at detta bröft,
Alt fen förledet år,
Sig pris åt dylik ängflan gett.
Det nog mig ångrat har 3
Men faft jag Gud af hjertat bedt,
Så fitter plågan qvar.
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Klago-Fifa ôfver Kônet.

Hvad fynda-flraff at ha hos fig
Af Fruntimmer en hop !

Hvad hufvud - värk! hvad Katte - krig
Och tufen klago-ropî

Där måfte Mannen fia tilreds,
Om Han vil hus - fred få,

Än med et band, en ros, en fpets,
Än med en Caracau.

Ack, Adam! hvarför ville Du
Ej evigt enfam bli?

Om Du på jorden lefde nuj
Du tänkte, likfom vi.

I Paradifet gick det anj
Din dryck ju floden bar,

Din fpis Du uppå träden fann
Och Eva naken var.

Dä
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Då jordens krets förbannad blef
För Hennes lyftna blick,

Vår Herre faken få bedref,
At Hon en Skin - kjol fick.

| I

Men ack! i deffa mödans dar

Man intet gratis får 5
Blott den, fom bourfen fpäckad har,

Blott den förträffligt mår.

Et hjertans täckt, men koftfamt bruk
Bland Qvinnor herrlkar nuj

Uti en Kjol af Nättel - Duk
Går fjelfva Sotarns Fru.

Imita~

y / ■* ■ ;
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Imitation af Grecourt
eller

Den Husville Poeten
tu

En Tryckeri -Factor.

Fördömdt! - Nu ftår jag här, et mål för hagel-lkurar,
"Förfnö-glopp,köld och blâft-Du,fom pâZionsmurar
"Predikar tungan hes mot verldens flygtighet,

"Ack, fäg, Ers Vördighet,
"Säg , om Ni aldrig dundra vägar

"Emot en laft, fom gjort mig tufen dags förtret,
"Som, falva venia, faftän jag är Poët,
"Jag ej för ljudets Ikuld i Vers uttrycka vet

"Stor fak! — det är Nyfikenhet.
"Fördömda Laft! mot Dig min vrede häftigt lågar;
"Du, fom frän dukadt bord min förfte Stam-Far ftet,
"När Eva förd af Dig uti deferten bet.
"Du mig förledne dag Kan jag mig det påminna! - «

"Uti det mörka djup, där Beelfebubbar brinna,
"Där brinne du, i evighet!
''Sjung Amen, frufna Sång - Gudinna!"

Men,
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Men, hvarför' denna ön/kan? Frågar Ni . .

Vet dä, at mig min Värd i går på porten körde,
Blott för en liten fak, fom han begrep och hörde,
At all min egendom jag i mit Jack - Ikört förde.
Hvad det var Nationelt! — O hämnd! O raferi! -

Men hör hvad hände!
På gatan möter jag en Man, fom mig ej kände}

Och förfta gång jag lycklig var.
Til honom jag mit tal fä vände:
"En Kammare jag nödig har'*

-*-Med caffe,värma,mat och vin, om Herrn behagar,-
Gaf denne Heders - Man til fvar,

Och det på et quartal — ■— O! Ödets blida Lagar!
Så driftigt hopp mit hjerta aldrig bar.

Vi följdes hem til Frun, en liten munter Fjolla,
Högft öfver nitton år, fem veckor, fyra dar}
Och då mit öga föll mot Hennes ögon-par,
Så började Tra&eurn at i peruken hålla
Och til fin fpegel gick, at fe, om den fatt qvar.
Hvad rummet det var gladt ! Hvad Taflor och Fauteuiller!

Jag redan bordet dukas fer}
Straxt man en fup Liqueur mig ger:
En Holländfk Sill på fupen följer:

Bouillon Och Gös, en Hjerpe extra god.
Ren Tortan är förtärd Jag nu i Bacchi flod

Mig

I
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Mig, lik den drömmarn jäppe, fänkef|
Och fåleds yttrar, hvad jag tänker,
I detta Soliloquio:

''Stor, fom et Senaps-korn , ja fiöfre är min tro*
"Har nânfin någon natt, då jag af fömn betagen
"(Och kanlke utaf vin) åt hvilans vård mig gett,
"Har man bouteillen ej til botten uttömd fett,
"Och har jag nånfin gömt en fup för morgon-dagen?

"Det heter tro en dags Förfyn*
''Ja, då jag dikta Ikall och pennan tar, at Ikrifvä
''Så börjar jag med 0!--Men hvad Ikall reftenblifva?"
— Det lämnar jag åt Änglarne i Ikyn —

Juft då jag talte få ock hvad jag talte Ikref,
Herr Värden in i Kammarn klefi

En möffa utaf Filt hans hufvud djupt betäcktej
Och då jag dennes mine och möffa varfe blef

Hvaf enda ådra i mig kläcktej
Med bäfvan fade jag: "fitt ner!
"Jag hoppas, det flår väl med Erj
"Men hur mår Frun?— Han fvarade: jag ber,
At veta få min Herres Cara&en —

Hur då? - Jag ber den hoftan! Secreter —-

Och engagerad hvär? - Min Vän, hvad gjör det mer? -

(Nyfikenhet!) - - - Hväd lön min Herre äger? -

Hvem jag?---Men à propos: man nu med vifshetfäger
At Käjfarn vänder om til Wien

C Och
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Och fjelf jag varit där--Hvad Fêter och livad Baler !

Blott et förlkott af tjugu-fem Riksdaler —

Den Aëroftatifka Machin —

Det blir en prägtig fyn, när den frän Lo-gâln fvingar,-
Min Herre har fått rum, fått caffe, mat och vin.
— Hur lätt Franfofen är, fom förs på vädrets vingar !
— Ej fådant angår mig: min Herre fäga bör

Sit Namn, fin Tjenft. Jag är väl ej bedragen?
— Apollo tjenar jag — Är han Entrepreneur?

Då har Ni ej en fiant om da^en.
Men väntar Ni er inga arf?
Se utom fenflret där en Sparf!

Förutan Fars och Mors och någon flägtings möda,
Tror jag mig få, fom han, af Guds Förfyn cnin föda.

Straxt Himlar! med förtviflad fyn
Fick mig i armen denne Satan
Och il-fkrek, då jag kom på gatan:

Se där en Sparf! och lef, fom han, af Guds Förfyn!
Hvar är jag? Hvilken dröm! — Klockan är tio llagen!-
Kamrat! - - - Dock fkail jag mig til Brand-Vakt ge?
Jo, Jag då Kappråck får: kan fofva hela dagen
Och fen på Kronans flat - - måfke!jamen, måfke!
O Gudar! Äfkan hörs och hela Skepps-Bron gungar,

En vigge utur molnen ljungar,
Jag hör Minervas röft: "Mifsfofier utan hopp!
"För dig jag länge fynts en Moders ömhet hyfaj

"Blygs .
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"Blygs! kan du utan Kappråck fryfa,
"Du fom af Gudar eldas opp?

"Du Ofs ju likna bör} Värt eget fptåk du talar
"Hvi klagar du : jag har ej ikor;
"Mercurius ju barbent ikalar

"Kring Himlar, haf och berg och törnbeväxtä dalar:
"Du har ej mat} — När äter Guden Thor?
"Du har ej ljus; —* Af mig du uplyft blifver;
"Du har ej rum} — Och jag dig hus-rum gifver
"I himmelen, där fjelfve jofur bor."

Hâ! hâ! hâ ! hå! Min Herr Fador!

Jag lyder Ödets Lag; — Om Operor och Baler
Jag fryfande Ikall Ikrifva än;

Men, men — —- —**

J tyfthet, län mig en Riksdaler!
När, frågar Ni, Min kära Vän,
När tänker Ni betala den?

O Herr Faflor! i Himmelen.

Den
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Den Lycklige Skol' Gojfen.

Un dum Magifter ( Gud ike låf!
Man Lagrar, likfom Kragar fäljer)
Förrän han ger i Skolan låf,
Den ikönafte bland Goffar väljer,
Ralk, munter, fjutton år och qvick;
Och honom til fin Chloë fänder:

"Gif detta Bref i Hennes händer!
"Då Hon det tar; märk Hennes blick!
"Vifs om en ftrut med fàcker-Candi,
"Får du det fvar, fom jag begärt."
Ack Ve! Ovidii ars amandi
Du illa explicera lärt.
Hvad händer? Vår Adonis Jfkyndar,
At Ikaffa fin Magifter fvar;
Men då han uppå vägen var,

Sig kärlek med hans fjäl befryndar;
Och inan Chloës hus han når,
Hans tanke ljuft med Henne fyndar.
Den Unga Sköna Brefvet får,
Men mindre fer, hvad däri ftår,
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Ân på den blick, fom himmelfk lågar
Från Den, åt Henne Brefvet bärj
Tils darrande Hon honom frågar:
Om än han vet, h vad Kärlek är?

Ack! J förflutne fälle dagar!
Jag mins min afunds-värda Lott:
Knapt jag vår Goffes ålder nått,
Förrän i alla AftriJds Lagar
Jag fträng examen undergått.
Om famma fråga man mig gifvit,
Som föreftäld af Chloë blifvit,
Man fvar inpromtu hade fått.

Nu på hans kind, där hälfan lyfer,
En blygfam rodnad höjer fig,
Han darrar, brinner, tjufas, ryfer,
Och mot den dygd, Hans hjerta hyfer,
Naturen fjelf förklarar krig.
Han fer två half - klot ömt fig häfva
I Hennes alabafter - famn,
Och Löjet på Des läppar fväfva,
Som tjus-fullt ftappla Kärleks namn.
Den afundsvärde äntlig haftar
Til Chloës knän, tar hennes hand:
Och nu en trån - matt blick Hon kaftar

C 3 Pä
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Pâ fangen - - nöjets Fofterland.
En arm kring Hennes lif han vrider,
Den andra til den trackt han bär,
Där Edens Ros i blomftring är.
Han fen til fangen hänryckt Ikriderj-
Nu låg Magifterns Chloë där.
Hvad välluft ifrån Adams tider

Njuts ej på denna jord - rymd än?
Men jag drar Säng - gardin igen.
Här Ikall jag på en trä-ftol fitta
Och dikta om få mycket ikönt,
At alla hjertats pulfar fpritta,
Faft ingen verklighet jag rönt.
Förrän jag död af ämnet blifver,
Jag hutar ftraxt och blott belkrifver,
Hur Goffen fkyndar hem fin väg,
Och Herr Magiftern fkriker: "Hg
"Hvi har du förr ej återhunnit?
"Af hopp och längtan har jag brunnit
"Säg, käre Goffe, fick du fvar?
"Och til förtviflan mig ej tvinga!
Jo! Brefvet jag til Chloë bar;
Men fvaret? Det få ömfint var, .

At jag det ej kan återbringa.
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Prologue vid ôpnandet af en på Söder
inrättad Théâtre de Société, där

La Mort de Céjar fpeltes.

Ät öma hjertan til fig draga
Är det ej dygdens Guda - lott?
Men månne hon fin önikan nått,
Om hon ej Skaldens lyra fått,
At öfvertala och behaga?
Och månne Skaldens djerfva röft
Det väldet öfver fjälen vunnit,
Om aldrig ur de Skönas bröft
Han himla - känflor fmyga hunnit?
Voltaire! Du fåleds rodna bör,
Som Cefars värf och död befkrifver;
Men honom ingen fkönhet gifver,
Som på hans graf Cypreffer ftrör.
Hvad! Cleopatras Äl/kling dör,
Och man Soldaters buller hörj
Men ingen älfkarinnas fmärta,
Som gråtande vid grafven ftår,
Beredd at hämma med fit hjerta

C 4 Det
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Det blod, fom ftrömmar ur hans får?
Ack nej! Ack nej! den pärle-tår,
Som från en Skönhets öga rinner,
Förevigar ju Hjelten mer,
Än om han tufen fegrar vinner,
Är alla lagrar Äran ger,

Du, fom på de Pharfallka Fält
Från Segrar och från Krigets låga
Flög til Din Flicka i et tält,
At vifa Hjeltarnes förmåga,
Gläds! upfyldt är Dit djerfva hopp.
Och fkiften trotfande Din ära,
Då tvänne Gracer blommor bära
I Templet vi Dig refa opp.
Sin klarhet fölen äfven målar
Uti den lägfta Mirten „ dal :
Så himmelikt pragtfull denne fal
Af Edra Guda ,, blickar firålar,
Än i fin linda fpäd och fvag
Vår lilla Skådeplats J finnen:
Men Rom ej byggdes på en dag|
Och Ädelmodige befinnen,
Han är hvad Paradifet var,
När fordom vår högft-falig Far
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Fick af vår Herre detta fvar:

"Det är ej godt at enfam vara."
Ack! enfam är ännu vår ikara.
Som många Evor nödig har!
Må vara Fäders Gud ofs gifva
Hvad utur Adams refben gick!
Då ikulle i et ögnablick
Et Paradis pä Söder blifva:
Då Ikulle Svenlke Skalder ikrifva

I.ångt bättre, än i Noachs tid,
Faft Bacchus vore mindre blid.

Ack! ville blott de Sköna höra

Dig, Skaldmö! åt Din framtid gläd
Vårt Paradis Ikal ingen ftöra,
Och ingen Satan ofs förföra,
At en gång morgon-daggen röra
På frukten af Förbudets Träd,
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Lysning efter den Ål/kvärde Rymmaren.

tidens under - - - - korrt, en Vän
Vek frän min hydda härom dagen,
På böljans rygg af Zephirn dragen;
Och fom han kommit ej igen,
Och Neptuns magt vi frukta böra,
Och Flickors konft, fom gärna föra
En artig Gâffe i fin famn;
Ty vil jag låta trumman röra,
1 Stockholms Kyrkor kunnigt gjöra,
At han, ( Scholander är hans namn)
Med Mirten - band må gripen blifva,
Då jag vil rik belöning gifva,
Blott min Oreft jag återfår;
Och därför (kall jag nu belkrifva
Hur han fer ut, hur klädd han går.

Mäft flurfvig i fit mörka hår,
Som af en dammig hatt betäckes,
Uti hans upfyn ikrifvet ftår,
At han för tio ej förikräckes.

Uti



[ 43 1

Uti hans qvicka ögon - par
Sin urbild mänfkligheten målar:
Där brinna fnillets fkarpa ftrålar
Och där fit fäte hjertat har.
En rodnad på hans kinder floder,
En rodnad fkänkt af Hälfans Gud.
Ve, Kärlek Dig! om Du föröder
Hans ungdoms bäfta purpur - fkrud.
Med fvarfvad fot och häftig gång
Han ljungar fram, likt Nordanväder,
I det en ftump han fagta qväder
Af Ulla Vinblads Spinhus - fång.
Uti en jacka korrt och blå
Man merendels fer Rymmarn gå,
Då med et fpö han tankfull hviftar.
Hans /kor af puder äro gråj
Och fpännets färgor då och då
Imellan fmuts och filfver fkiftar.

Men denne min bortlupne Vän
Käns bäft på umgängs-fätt igen.
Ej för at på et ögnablick
Få väcka fkratt och hälfas qvick,
Plär han med infall andre fvärtaj
Den regien han i minnet bär:

Et
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Et redligt, ömt och troget hjerta
Långt mer än Voltairs fnille är.

Dock, om den trognafte bland vänner
Man ej på min beikrifning känner,
Se här ännu et nytt fördag:
Så fnart man hör min ftackars jag
Bli nämnd uti et vittert lag,
När på den pâl'n, dit ikockvis tränga
En hop af ufle Rimmare
Och andre Stockholms flackare,
Man börjar Lidners ryckte hänga,
At fina fyrti' par det ge:
Och juft då man få ädelt täflar,
At kalla honom kättare,
Nöt, utlkum, gal'n, bedragare,
Man får en man i hopen fe,
Som ropar: "Ta mig tufen dj....
"Det är ej fant, Ert fatans pack!
"Men vet han 1er åt alt Ert klander."
Du, fom det hör, til honom gäck!
Jag ger mig Fan, det är Scholander.

Bref



[ 4ï 3

Bref
tii

Herr Stats - Secreteraren ScbrÔderheim7
ifrån

Lidner, Informator hos Herr Ôfverfte-Lieutenant - -

Dig, Kungens Vän oeh Statens- Ära*
Och Svenfka Snillets Ljus och Prâgt ,

(Faft de, fom Lifvets tråd afikära.
Mig i en gruflig Feber lagt )
Min hälsning vågar jag frambära:
Med mera, fom en Skald förmår,
Frid, frögd och många fälla år!

Omöjligen, min Nådige Herre, kan för et få
ömt och ädelmodigt hjerta en olyckligs öde vara
indiffèrent.

Här täres jag i qvalens fköt:
Kring hjertat blodet ovant gäfer:
Min enda fpis är vatten-gröt:
Och Biblen jag för Pojkar läfer.

Mina
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Mina omftändigheter äro rätt bedröiliga. Bland
/Barbarer, där ömhet är en obekant känila, förföljd,

\

utan Vänner, fjuk, trånar jag efter en lyckligare
ort och lyckligare ögnablick. Man gjör mig åtlkil-
liga förllag, i anfeende til min tilkommande lycka.
Man har äfven fått det narragtiga infallet at vilja
hafva mig til Präft; men

Hur kan jag Herde bli för fåren ?
Ofrälfe - Man ! Det paffar ej.
Nej, Gud är hög; och Hans Lakej
Bör äfven vara hög-välboren.

Men ve mig! Jag leker bort mina plågor; och
denne ro är korrt. Innelyckt vågar jag fända bör¬
jan til et Poëm, kalladt letterfta Domen. Efter

planen blir det vidlöftigare, än Skalde - Stycket öf-
»

ver Aret 1783. Behålles exemplaret, få vågar jag
fmickra mig därmed, at det med en Uplyft Gran-
Ikares öga genomläfes, och at jag får den äran at
/kicka Continuationen. Herr Stats - Secreteraren

lkall ock framdeles, då Domen kommer at gå för
flg>
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flg, ftällas bland Männilko - ilägtets Välgjörare;
men icke defto mindre

Ni harmfen blir och likfom flat,
När den Ni nyfs Ikänkt Paftorat,
Blott med en flor Peruks förtjenfter,
Til Domarns högra fida gar,
Och honom Fan i armen far,
Och drar hans Vördighet til vänfler.

Men tufende gånger ber jag om tilgift för mit
alt för fria Bref. Blif ej Onådig! Jag är olycklig
och rådlös. Med djup vördnad &c. &c.

Et



t 48 ]

Et annat til Herr Stats-Secret e~

råren Schrôderheim.

När — ropade Horace til Maecenas — nà'r /kall
Du uphöra at gjöra mig godt? Nådige Herre! Jag
har oà'ndeligen dörre Ikäl än han, at fråga det fam-
ma. Hela qvällen i går fantiferade jag til kl. 12
men när i min fäng, där tydnaden och natten
ftörta

Et plågädt bröll i vilda qval,
Jag på min framtid tänkte,
Straxt undan dem mig fömnen ftal,
Och uti glömlkans flod mig fänkte — —
I drömmens fköt, hvad feck jag fe?
Ack! Hennes Nåd i négligéej
Så /kön ej morgonrådnan varit,
Då förda gången, blek och räddj
Hon deg utur naturens bädd
Nej, ingen falig har erfarit
Mer vällud, än jag rönte då:

At
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At Henne fe ur fangen gä
Uti en Stubb O Eva! Eva!
Om Du ej haliva äpplet fiukt,
Man hade aldrig Stubbar brukt
At i en fvartfjuk mantel vefva
De bröft - det lif Hvar är jag? Hvar?
En Jungfru fkyndar djerf och fnar.
Må hon en evig Jungfru blifva!
Ej deffa marmor - glober mer.
Med hugnad blick, jag hvälfva ferj
Dock högre upp mit öga hallar,
Där fladdrar värdslöft Hennes hårj
Då Hennes öga ilrålar kallar,
Som, när fin fyllnad månan får
Och utur nattens tökn ilar —- —

Nu Hon vid toiletten hvilar,
Och ftraxt en fot förråder fig — —

Som — Påfve! ägde Du hans maka,
Jag ikulle Luther promt förfaka,
Och endafl tro på Gud och Dig.

' - •

Hvar är — ropade jag i ifvern —■ den lyckli¬
ge? Är det nu tid at öfverväga Sveriges interelfe,
eller jämnvigten i Europa ? Ack om jag vore få
fäll fom Han!

D Jag
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Jag lät de gamla Seraphimer,
Som hafva gikt och fura miner,
Vid Rikets koppar-ftoder ftåj
Men jag i känfiors djup mig fänktej
Min Gudoms hand jag endaft höll —.

Ja, om en thron mig Himlen Ikänkte,
Och mig min granne öfverföll ;
Mån på förfvar och krig jag tänkte?
Nej fådan fvaghet öfvervinn!
I vrede Himlen kronor gifverj
Men den Hans egen gunfiling blifver,
Ger Han en maka öm fom Din. —

Snart ringes i en filfverklåcka,
Straxt kommer Jungfrun klipik och tvär,
Och denna Veftas fönfter - docka

En garderobe på armen bär,
Och nattens flöja nu upknäppes:
Jag ville vara fingret därj
Men hvilken röft och ilöjan fläppes,

Och jag vaknar
Herr Stats . Secreterarens &c. £fc.
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Til Fru Schrôderheim,

Nådigfia Fru!

Här träder fram et långt regifter,
En kanlke okänd Rimets Son,
Som ifrån Roftock är Magifter
Och Secreterare i man. — — —

Det är uti de Skönas bröft,
Som öma känflor hemligt paras,
Som den förtrycktas klago - röft
Af fuckar under tårar fvaras.

Jag vågar därföre alraödmjukaft anhålla om
tilgift för detta mit Bref. — Af mina Föräldrar har
jag fått tvänne Teflamenten i mina dar, det Nya
och det Gamlaj af det fenare, jag menar Salomos
Höga Vifa, har jag lärt at

Då Bruden hos fin Brudgum ligger,
Och Hon #n blick på Honom flår,

D 2 Och
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Och til Hans fång en ulling går,
Och blundande af Honom tigger,
Gjör Brudgumen hvad Han förmår.

Därföre fupplicerar jag i ödmjukhet: at,

Då morgon - rådnans purpur - ftråiar
Sig bryta genom fönfirets is 5
Och när i nöjets Paradis
Des återfken på Dina kinder prålar,
Och lif åt all den blekhet ger,
Som öfver natten Dig betäckte,
Då kärleken fin fackla Häckte?
Och kogret fäldes magtlöft ner?
Då med et half-fpändy öga än
Du ryfkig under täcket gäspar?
Och, fkön fom Dagens gryning, läspar:
Hvad! fofver Du ännu min Van}
Och Han af denna Guda - flackt,
Lik Adam, blir ur fömnen väckt,
Och fer ( Men hålj jag blunda glömmer)
Dig där i Änglars fina drägt?'.
En hand Du under kudden gömmer,
Hvarpå Dit hufvud lutar ner?
Den andra mot hans hjerta fträcker.

Du
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Da kyffar får — Du kyffar ger —
Men håll! om detta längre räcker,
Jag - Jag förgås - Ers Nåd jag ber,

At då, aldraödmjukaft faft half - yr ber jag, at
då Ers Nåd med den ton, fom få ofta bevekt
fjelfve Himlarne, vänder fig til fin Stats -Secretera-
re, och fäger:

Ack! hjelp den ftackars Lidner då;
Du kan i dag til Kungen gå.

Åtföljer en klapp defla orden5 Hvem är då väl
lyckligare än jag?

Han, fom få lättrördt hjerta har,
Han vore ju en grym barbar,
En Tiger, en Tyran, om Han Dig vägra kunde.
Gud! om få Ikon, få öm och fri
Du Änglarne en blick förande,
Det ikulle bal i himlen bli!

Med djupafle vördnad c. c.

Til
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Til Fru Kofcbell.

Nådiga Fru !

C3 förlåtlig vote min djerfhet, om icke det Sköna
Slägtet alt ifrån min Poétiika varelfes början gyn¬
nat mig.

Damer hafva mäft prenumererat på de af mi¬
na arbeten, fom i näfta månad utgifvas. Straxt ef¬
ter Titelbladet tryckas deras namn} och blir fåle-
des min Bok den vackrafte i verlden. — Men, för
at vinna en fullkomlig Skönhet}

Et dock, et enda återftår:
At en Prenumerant jag får,
Som jämte fägring, fom förfvinner,
JHar et med kän/lor upfyldt bröftj
Så at, vid mänlklighetens röft,
En tår ur famma öga rinner,
I hvilket morgon - ftjernan brinner.

At
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At förr an uilingen begär,
Den hand, fom gjord för kyffar är,
Han til fin räddning öppen finner j
Och at den fot, fom undran vinner,
Och up til Fjärilns fnabbhet hinner,
Uti en dans, där nöjet rår,
Til kojan lika häftigt går,
Där tröft och hjelp åt nöden delasj
Och, at man fnillet flamma fer.
Från famma blick, där kärlek 1er:
Se, den Prenumeranten felas.

Nådiga Fru! Emottag deffa Prenumerations-Sed¬
lar, och han felas ej mer.

Til
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Til * * .

* *, hvad aldrig Dig kan /ke,
Sen nu med Mufis Patriae
Ren tio är för Dig förflutit,
Dä under famma tak, fom De,
1 lampor och på altare
Du ömnighetens horn utgjutit:
Se det, fe det, — Hur ftålt jag är!
I deffa dagar mig /kall hända:
Min huftru ramlat öfverända,
At Skalden, hon i Ikötet bär,
Til Herrar Aderton få fända.

Men om Du ej förbarmar Dig,
Och reften af penfion mig gifverj
Des Mor då hon /kall vifa fxg
I fängen ogardinad blifverj
Och får ej Präften guld af mig,
Han Satan ej ur Gåffen drifver.
Betänk, hvad jag på halfen fått,'
Då Du - - - (hur lycklig är Din lott! )
Från ros til ros lik Biet flyger;

Och
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Och, nà'r uppâ fin canapé
Herr Grefven ligger fofvande,
Til Hennes Nâd i fangen frayger.
Fafl än Du enfam ej förmår,
Du nöjet likväl njuta får,
Då glad calafet han betalar,
Och tackar Gud, fom få hugfvalar
Med vackra barn vid fjutti år.

Aller-underdånigfte Memorial
at få blifva Spö- Gubbe i Sven/ka

Academien; författadt år
i 79 i.

IVlonark! det Du och Äran var,

Som mod i Krigarns hjerta väckte,
D f Dä
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Då til fit Fofferlands förfvar
Sin arm mot dödars gap Han fträckte,
At ädelt iluta fina dar,
Där Segern Dina fpår betäckte.
Men fen Du fiormen ftillat har -

Och Dina Kämpar feglen refva;
I hamnens lugn från åfk - full fjö
Med Rang och Lön i mak at lefva
Långt roligare är, än dö.
Och därför' Gråhårs - Män ej vilja
Från denna Verlden fnart fig lkilja,
At Ynglingen fit rum at ge.
Hvad annat för ofs flackare,
Än nu på furvivancer tänka?
Och bedja Ödet, hungrige,
At defle Heders - Gubbar fkänka

En evig frögd i himlarne.
Dock utaf hjeltar hvilande
På Lagrar, at et blad begära
Ej vågar jag, fom Deras Ära
Blott fjungit, gömd bland bu/karne:
Och ledfen vid en brödlös Lyra
Af Lyckan dårad, aldrig mer

Jag drömmer at bli Hand- Sekter 5

Jag lärt min Ärelyftnad ftyra.
Ej högre med mit hopp jag går,
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Ej högre (hören Skalders fkara!)
Än om jag blott kan fäker vara ,

At inom några tjugu år
Jag dock en Spö - Gubbs - Syfta får.
Lång, med min ftaf jag taket räcker;
Och när med Lagens Thor - döns - knalt
Min Paftor Bönderne förikräcker,

Jag dem med ftöten tukta Jfkall,
Alenaft tjenften jag ej mifter.
Det ofta mig i Kyrkan händt,
At några ord af en Magifter
Î fömnens armar mig ha fändt.
Til porten då af Snillets Tempel
Vil jag med ftaf och kapp - räck gå,
En dylik Syfta, til exempel,
Hos Herrar Aderton at få.

Där fkall mit nit fig uppenbara,
Om vid en Vers, om vid et Tal,
De tunge Vallmogs - dunfter fara
Utur den djupa Sömnens dal,
Skall ej min ftöt Perfonen vörda.
Ers Majeftät är endaft fri,
Som trött af fin Regerings - börda,
Af Snillet kunde inföfd bli.

Min
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Min Milde Kung, fnart Träden knoppasJ
Mån ej min framtids lycka gror?
Det vore brott at icke hoppas,
Då af Dit hjerta hon beror.

Til Hôgftlalige Konungen, då Kan efter
Kriget fteg om bord på Amphion,

jôr at gjôra Sin utrikes Feja.

Nej, med min Staf jag Amphion möter,
Kallar en motvind från fkyarne ner,
Slår uppå vågen, befallande ftöter,
Ropar och lydes — Håll! fegia ej mer!

O, Dyre Kung! Du kan ej fara
Ifrån Dit Folk — och det olyckligt fej

Hvi
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Hvi /kall då jag den ende vara
Den ende icke lycklige?

i

Nej ! med min Staf jag Amphion möter,
Kallar en motvind från Ikyarne ner,
Slår uppå vågen, befallande ftöter,
Ropar och lydes — Håll! fegla ej mer!

Til Konungen , då Han efter Kriget
viftades i Spaa.

Faft vid Svenlk - Sund Du ftörtat bar
Fler Hjeltar i Tartarens bölja j

Gudomlige! hvar hälft Du far,
Dig Rimmare likväl förfölja.

Sin
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Sin arm Soldatens Son - Son räcker

Mot hans i Kriget märkta bröft:
Mot Änkans Barnet fin utfträcker:

De fråga ömt med faknans röft:
Hvar är Vår Kung, Vår Far, Vår Tröfl
Och Sång - Gudinnors forgsna fkara
Med redan half - ut Iläckta blofs
1 flor - fvep lyrorna bevara,
Tils Gustaf åter/känkes ofs.

Dä dårar tro mig Snille vara,
Och en Propheti/k Anda haj
Pä allas frågor Ikall jag fvara.
Hur mår Får Konung nu i Spaaï
Vår Konung ikulle ej må bra ?
Hvad! Ikulle, faft än Riken digna,
Där pöblen fvärd mot Spiran bär,
En Gud den Konung ej välfigna,
Som ällkad och Hans afbild är?

Min pligt ( Ers Majeftät förlåter )
Är fäga nu, hur Sverige mår.
Likt Blomman, fom i torka ftår,
Och önfkar rägn och fölen åter.
Men nu är frågan: hur mår jag?
Ack! Konung! min Finnance är fvag.
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Jag ville i en Epilk flygt
Til ftjernan med Din Lager ljunga;
Men af Behofvens grymhet tryckt,
Och med en half - förvifsnad tunga,
Som läder vid en torftig gom,

Och Magen tjutande och tom,
Är fvârt at Hjeltars Storverk fjunga.

Ack ägde, i min Skalde-fart,
Jag blott Camoeleontens art,
At lefva utaf Vind och Väder!
Men nej - Jag /kulle ej må braj
Om jag ock Vatten fick - frän Spaa:
Jag ällkar Öl, fom mine Fäder.

Som prof, at jag kan Ikicklig blifva
Til Eders Majftäts Hand-Sekter,
Et Kunga-Bref jag nu vil fkrifva,
Som fkiekas lär med en Courier.

"Vi Gustaf hälfe Er med Nåd,
"Vår Tro-Man och Regerings - Råd
"Vår vilja är, at Ni ftraxt gifver
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"Åt Lidner, Vår Tro-Tjenare - - - .

"Och därmed, Gud befallande,
"Affeftionerad blifver.

Nu är min lycka gjord, - Jag vet,
At ändtlig' jag min ön/kan vinner j
Min Kung! om Du mig tokig finner,
Så Nådigft tänk, jag är Poët.

Et annat til Ronungen.

O dyre Kung, Dit Folks Förfvar,
Bland Hjeltar Störft och Snillets Ära,
Som Svenlk, en rättighet jag har,
At fkydd af Sveriges Kung begära.

Til
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Til mig en plump, beväpnad Karl
Kom, at min Huftru få förfära,
At Skalden, fom des fköte bar,
At Änglar blott kan offer bäraj
Men aldrig rima, fom hans Far.

Med eder och med hifkligt dån
Han kom til Autorn af Spaflara.
tivevi /kulle NI, min Herre, vara ? —

"En Secreterare i Män."
•— Jag kunde ju ej annat fvära.
"Jag länge Spö - Gubbs - Syflan fölet)
"Förgäfves rimmat dar och nätter,
"Förgäfves för den Gudom rökt,
"Som fina Barn pä Gillftun fätter."
Då år Ni en Losdrifvare —

Soldat - - Er längd rekommenderar,
0 Konung, fräis en Rimmare,
Som ftolt på Fröjas falt marcherar}
Men vid Svenlk - Sund är flackare!
1 ljudet från Horatii Lutä
Augufti öra välluft fann :
Poeten Käjfarns ynneft vanri,
Och gick, fit Snilles lön at njuta.
Faft ej hans Guda - eld jag har,

"

E Och
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Och ej, fom hans, min Lyra klingar,
Och ej, fom hans, med Svanens vingar
Min bildnings - kraft til ftjernan far 5
Skall dock, blott Du en vink mig gifver
At nalkas up til Thronens fot,
Jag tjuft min Lycka ta emot.
Jag honom ockfå olik blifver
I hans förftälda blygfamhet,
Hvarmed han trodde fig mafquera
Sin kärlek til beqvämlighet,
Til välluft och et rus, med mera.

Han tilbjöds, at bli Hand-Sekterj
Men at i ro fin fla/ka dricka,
Och klappas af en naken Flicka, -—

Det fägnade Poeten mer.

Min Kung, än om Din Nåd jag berj
Dig fången rör: Du har et hjerta.
Hvad denne tanken gläder mig!
Trots Ödets ras och Nödens fmärta,
Jag evigt fjunga ikall om Dig.
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Til Hans Kongh Höghet
Hertig Carl, 1792*

Prins! då Du Rikets roder fattar
Och råga ikall Din äras mått,
Tro ej, at det är Knekten blott,
Som fig med Borgarn lycklig fkattar:
Ej Bonden enfam gläder fig:
Ur nattens måln fe dagen ftrimma!
Et annat Folk ock tilhör Djgj
Och, Prins, det äre Vi, fom rimma*

Vid Hjeitens fidä, fordna dar,
En Bard med gyldne harpan följde j
Des Bragder han i runor Ikar,
Des hjeffa hart med Dagrar höljde.

Ren Ryktet fina vingar fpändt,
At, Prins, med Dina Storverk ljunga.
Jag fjungit, hvad vid Högland händt,
Hväd hända /kall, jag ock bör fjunga.
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Men - ack betänk, min Milde Prins!
Vi Skaider fika efter Ära}
Och ej bland ofs en enda fins,
Som ej, likt andre, vil förtära.
Til Lyran aldrig Hungern tar}
Des toma ljud ej lifvet nära.
För Snillet, fom ej Titlar har,
Kan hopen aldrig aktning bära.
Men — Fullmagt och Penfion begära,
Är djerft i deffa fafans dar.
Dock, Prins, at mildra faknans fmärta,
Ju medlet är at gjöra godt.
Den Tredje Gustafs magt Du fått:
Frän födflen har Du ägt Hans hjerta.

Til
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Jil * *. •f

*

Nyfs fteg Du krönt ur Snillets Tempel
Och med Des röft förkunnade,
At Cefar mer ej blir exempel,
JMär man berömer Kungarne.

Ej Doflor Luther Dig ingifvit
At på den kloka Läran tro,
At Barnets lynne fkall bero
Af Dens, fom Barnets Fadder blifvit.

De prof jag rönt i fjorton år
Utaf Dit hjerta och Dit Snille
Jag nyfs åt Sången helga ville5

Då ( hvarje Chriftens tro den faken öfvergår )
Min Dotter, denna lilla knäfvel,
Befatt, jag vet ej af hvad djefvel,
Som Präften icke hade väl
I Dopet läft ur hennes fjäl,

E 3 Frans

En allufion på * Fadderfkap.
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Fram med en tom bouteille frän vaggan til mig haffa
Och den mig midt i flinten kafla.
Rim, tanke, känfla - alt förfvannj

Ej någon full bouteille mig fâdan fvindel gifvit,
Qch, utom min Jaquette, jag fäkert hade blifvit

En Pelegrim til Charons flrand.
Men fnart jag fansning återvann:
Jag tvangs nu blodfiänkt at förgäta
Min Sång til min Välgjörare.
Straxt - hvilken ökad grämelfe!
En Satans Upbörds - fkrifvare
Kom at min Halm - Madrafs utmäta,
För det jag får om dagen fe
Och, när jag köper mat, får äta.

Nu utaf Feber matt och het,
Til råga-uppå min förtret,
Har Ödet Fältfkären begåfvat
Med fingrar at mig pina braj
Dock i fin allvishet han låfvat,
Åt fria mig från himlarna.

Til
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Til Grejve G*** *,frân Autors Dotter.

Uppå min andra Föd/lo - Dag.
Jag Dig et /kyldigt Offer gifver,
Som prof, at ock med tiden jag
Herdinnan uti Norden blifver.
At jag kan Jflâfs, min Fader rönt:
At jag kan rimma, vil jag vifa.
Hans Vers Din godhet rikt belönt;
Jag ville henne värdigt prifa.
Dock flammande /kall til Dit Lâf
Min fpäda röft af känilan höjas ;
Och intet fmickrets ljud Jkall röjas,
Faft til en Stor-man, vid et Hâf.

Schwerin uppå fin graf har Fredriks tårar fått}
Han fuckat och han fagt: jag nu min Far förlorat
När Gustaf Adolphs arm fin Faders namn förftorat,

Blir famma Ära ock Din Lott;
Och Han /kall fucka fram: Du lirt mig gjöragodt.

E4

s

Me»
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Men, Nådig Herre, Ni tör fäga:
Det rimligheten öfvergår
At re'n Talang och infigt äga,
Och blott ha upfyllt tvänne år,
Pro primo, at verfificera,
Secundo, händelfer citera
Ur Preufilka Hiftorien,

Dock, Ni ju vet af Bibelen,
At Gud kan flora under gjöra.
När lille Janne Döparen
En vacker dag fick fordom höra
Den vänlkaps » fulla hälsningen,
Som gafs hans Moder af Maria,
Han utaf glädje hoppa, Ikria j
Faft GofTen ej fett ljufet än,
Han likväl moders - måletr kände.
1 deffa jämmer - fulla dar ,

Så nära Verldens fifla ände ,

Et lufligt Under ock fig då och då tildrar,

Adeiaids.

Of-
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en Apthekare, fom var Anton
Hus - Vård♦

tfuft då mig Snillets Gud ingifver,
At djerf den gyldne Lyran ta,
Min Värd i Helgedomen klifver
Och dunflar pur Rhabarbara.
Jag bugar, fjunger, fvettas, /krifver,
Af ingen ting bevekt han blifverj
Fall Lyran klingar än få bra.
Sjelf Davids harpa ej fördrifver
En Satan, fom lkall pengar ha.

E f Skit
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Skål.

Foglarne, födde at ällka och fjunga,
Hafta til källan och läfka fin tungaj

Ja fjelfva Solen drar vätlka til fig.
Och jag, fom är Mänlka — jag fkulle ej dricka ?
Jo j lefve min Konung, jag fjelf och min Flicka!
Kungen för alle: och Flickan för mig!

Orpheus til Apollo.

Det var en tid O! ljufva minne!
Då kärlek gjorde alt mit väl:
Mit hela väfend var et finne

I min
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I min i valluft dränkta fjäl.
At frukta, hoppas, längta, njuta,
Och Eurydice i Ikötet Huta,
Var då mit fälla tidsfördrif;
Men Ödet vandt at nöjen ftöra,
Lät dödens arm til intet gjöra
Mit lugn och Eurydices lif.
Hvar gäng fig aftonrodnan fänkte
1 et med purpur mâladt haf;
Gick jag förtviflad til des graf,
Och på förflutna tidef tänkte.
Du då åt mig en Lyra gaf,
Med den, at ta en trogen maka
Ur dödens hem/ka rymd tilbaka,
Och all min fällhet återfå.

Straxt lik en ljungeld fyns jag flyga
Dit fafans plågo - andar rå.
Min Lyra börjar kän/lor fmyga
I bröft ur klyftan huggna ut:
Af Lyrans ljud de rörda blifva,
At Eurydice mig återgifvaj
Och mina fordna qval ta flut.

Sig Ödet förolämpadt finner.
Apollo, hör, hvad hämnd det tar!
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Knapt med en kyfs jag hälfa hinner
Den Skönhet fjelf Du räddat har,
Knapt vi vid dödens portar fiannaj
Förrn Ödet grymt på henne flår
Med tidens hugg-järn i des panna,
Och fnöar på des blonda hår:
Des hakas färg med Gummi höljer,
Och kring des bröft fmå lökar ftrör:
I hennes kinder fåror plöjer,
Och af des mund en graflkrift gjör.

Men än jag hunnit ej updaga,
Hvar i jag mäft olycklig är,
Hon - - - - (Ack! Apollo, mig beklaga!)
Hon tvingar fig at än behaga,
Vil abfolut, jag /kall bli kär.
Kom Ödets raferi at ftyra!
Apollo, gjör min plåga korrt,
Och Ikänk mig nu en annan Lyra,
Hvarmed jag fpelar hänne bort!
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S ufann a*

"Nej , jag tror knapt i något Rike
"(Man undantar min Fofter-Bygd)
"Sufanna nånfin ägt fin Like
"I Trohet, Kyikhet och i Dygd."
Go Herrar! J fom fä prediken
För edra Fruar, alla dar,
Män väl den dygd, hvarom J (kriken,
Sa flor och fä beröm - värd var?

Två Gubbar, med en fkrynklig panna —

Vid hvarje fteg de pufta, ftanna
Och orka knapt på kryckan gå
Hvad för faveurer ikull' de få

Utaf en ung och Skön Sufanna?
Go Herrar! Jag vil mig förbanna,
Sjelf Meffalina kåt och fräck
Bedt dem för tufan bödlar ränna —

Men tänk! om Daniel rafk och täck,
Som lärt at bågen lyckligt fpänna,
Förd af et litet vingadt Barn,
1 badet kaftat fina garn

Och
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Och börjat ömma fuckar fända
Och full af känllor fvimmat bort}
Tör hända då — Ja, ja, tör hända,
Sufanna Xkrikit ej få hàrdt.

All tings fåfdnglighet ? til en ung Vän<

Å.lt dr fâjdugligt bär på jorden —

Min Vän, Du icke undra bör,
At Salomo fagt deffa Orden.
Om Ödet mig Hans Like gjör,
Och mig fex hundra Huftrur gifver,
Maitreffer til på extra Stat:
Om Kungligt jag ferverad blifver
Med, primo Vin: fecundo Mat:
Om jag får rulla uti vagnar,
Och ftrö ut pengar, likfom agnar,

Och
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Och njuta alt på tufen fätt ;
Skall jag af nöjen äntlig mätt,
Af fjelfva Öfverflödet mager,
Och qvald af rygg - värk och podager ,

Och väntande min lefnads flut,
I Gudlig ledsnad ropa ut
De härliga Prädiko - orden:
Alt år fåfdugligt bar på jorden.
Min Vän, det var ej Salomo blott,
Som detta olycks-öde hände,
At han för nöjet affmak fått,
Sen Nöjet fig från honom vände.
Det händer hvarje galen Kung,
Som fig i välluft händigt dränker,
At af debaucher matt och tung,
Han lika vift med Salomo tänker.

Det händer hvarje tiggare,
Som penning - fummor ftrömtals utöft,
Och en omätlig rikdom bortflöft
På Spelhufen och Källarne
Och pä Theater - Damerne.
Han fen Palatfets flärd fördömer j
Och Kojans armod högt berömer.
Det händer hvarje lärd Pedant,
Hvars hjerna är en foliant
Af blott et torrt och kallt tegifter
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På Män/kors dygder, Män/kors brifiet,
På dumt och godt, och fallkt och fant
Då åt hans Skol - mine Folket Ikrattar,
Och knapt hans visdoms värde Jkattar
Tii fjette delen af en ilant.
Sin Bok i vredes - mod han fattar,
Och den befängd mot väggen flår,
Och ryter gnifiande de orden:
På hela denna vida jorden
Förtjenften ingen aktning får.
Det hvarje ikröplig Käring händer,
Hvars fordna Ikönhet undran väckt,
Men viffnat emot åldrens fläckt 5

Hon flyr från fpegeln helt förikräckt,
Och fig mot Crucifixet vänder.
Än verlden för Dit öga 1er5
Men vet, när hon Dig öfvergifver,
Af hämnd Du henne öfverger:
Af harm och nöd Du Gudlig blifver:
Alt hvad Du hör, alt hvad Du fer,
Skall häcklas af Din fromma ifver.
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Kàrïeks-Fôrklaring af Autors Dotter til
Pasfionernas Skald.

Sapho var tjuft uti Phaon,
Så jag Dig älikar, O Skald!
Vandra, pä Ofkuldens bana
Fjorton år3 tålig och glad!

Bibelen fällan Du läferj
Och ingen Herde Du är:
Tänk likväl ftundom på Rachel!
Se Hennes afbild i mig!

Slafva för mig och Din fällhet
I en Författares kall!
Lönen för fjorton års möda
Väntar i fexton års famn.

Nu har jag Vår - Rofens fägring ,

Då hon af Maj *. daggen föds.
F Skul-
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Skulle jag denna förlora,
Miller jag dock icke Dig.

Du och mit äl/kande hjerta
Blifva min dyralie Skatt:
Ödet och tiden och döden

Kunna ej bortröfva den.

Vanlklig är anletets fägring,
Lika fom Purpurn i fkyn:
Evigt, fom himmelens ikönhet
Varar en känilo - full Själs.



ALFVARSAMA

ÄMNEN.
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Til en Vålgjörare, vid en Refa från
Sverige 1780.

K hiffas feglen opp ... et ögnablick är qvar.
Min känfla! fäg åt hvem du detta helgat har?

Jag mins, hur öma tårar flutit
På ftranden af et retadt haf,

Da ur min Moders famn jag fordom mig har brutit,
1 det åt mig hon tyfta fuckar gafj
Och nu jag lika fmärta känner.
Du, fom är mer än alla Vänner,

* *! på trenne år jag Ikiljas Ikall från Dig.
1 trenne år . . . hvad tid! fkall mig den tankan röra?
Män Himlen hjerta har, Hans dar ej fälla gjöra5
Och mån Han hjerta har, at kunna glömma mig?

Långt från mit Fofterland i enflighetens famn
Skall jag min arbets - dag i tyfta lunder Huta,

At prifa Dygden på min luta
Och lära Echo där, at repa up Dit namn5 —

Men tiden kallar mig . . . hvad mina känflor ömma!
Jag färdig är den vind fördömma,

F 2 Som
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Som fart åt Ikeppet ger, fom refan lycklig gjörj
Om icke til * * han mina fuckar för.

>i •

Lef lyckligt! glöm ej mig! om ifrån andra länder
Du Verfer får af mig, fom fäga hvad mig händer;
Så drag en redlig fuck — är Dig min lycka kär ;
Säg, at Du ällkar mig; — tro, at jag tackfam är.

Utdrag af et Bref til en Vän, fkrifvet
i Werthers Stil,

Vid en behaglig ftrand, en ännu behagligare mor»
gonftund, fitter jag i min löfhydda. I trots af alla
de nöjen, fom Naturen tiibjuder mit fordom för
henne öpna hierta, är jag nu en til känllan för-
flappad männilka. Jag njuter ej mer den valluft

af
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af alla hennes Scener, fom jag fordom njöt, vid
åfyn af en ros eller en kring denna fladdrande
fjäril. M - * - är et ängilans hem: helfvetet in¬
vräkt i Paradifet. Naturen 1er 5 och männifkorna
grina. Jag omgifs til höger och vänfter af bara
nådiga Fruar, hvilkas högfärd är odrägligare, än
den gikt, hvaröfver de behändigt klaga. Lägg
här til det olyclcs - ödet, at läfa de ängfligafte fa-
ker för en dum pojke, nio timmar om dagen. Min
fjäl, fom är få van at fväfva med Örnens flygt up mot
fkyn och med Zeraphens up mot ftjernan, vil för¬
gås i fkol - ftoftets qvalm. Den, fäger Shakefpear,
fom vid viffa tilfällen ej förlorar fit förfiånd,har ej
något at mifta. För mig är hög tid at blifva alde-
les urfinnig.

På en af ftormar härjad tall
Förutan fträngar Lyran hänger.
I natten fvept, vid fjöars fvall,
Jag up för bergets brant mig klängerj
Et moln, få kroffadt fom mit bröft,
Mig under mörka fkurar höljer.
Vid glupfka rof - djurs hemfka röft,
Jag vålnader på tiftlar följer.
Straxt får jag fvafvel - töknar fe,

F 3 På
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På hvilka ålkans viggar gunga;
Hvi kan jag ej med ftormen ljunga,
At 1'önderkroffa, likfom de?

I

Du har rätt, Min Vän; ftället, där man viftas,
gjör ingen dödlig lycklig; (vore det ock aldrig få
fkönt ) få framt han ej har inom fig et hjerta,
fom duger at njuta fällhet och utom fig männilkor,
fom gifva den. På Indiens Citron - beväxta fält, i
defla Elifeilka dälder vandrar en i fjettrar flagen
ufting, och andas Änglarnes luft, Den iköna Natu¬
ren, fom omger honom, ropar ouphörligt: Njut!
Men kedjan ikramlar kring hans fot, han går flum,
marmor - kall och döf för Hennes Gudomliga röft.
Här fäger jag ofta til mig fjelf: du har ju en fkog,
en däld, et fält, et berg eller en ftrand; gå! förlo¬
ra dig i lummiga Jfkuggor eller i oändliga utfigter!
Men jag fätter mig ofta i det ftället på en enflig
och naken ften, och fuckar öfver mit Öde, fom fjet-
trat mig vid denna ort; däruti olik den Indianike
Slafven och mer olycklig än han, at jag har kän-
fla för min belägenhet.

I början af detta Bref var jag ändå någorlunda
til mods. Nu åter flyta mina tårar. Ack det kom¬

mer
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mer ock den tid, dä deffe ej mer Ikola rinna: då
jag /kall glömmas af Dig, af mig och hela min Fo¬
lier - Bygd : då hela vårt utödda dägte ikall ligga
evigt glömdt i den förhörda jordens ruiner.

Cantate.

Chor.

Helig är Herren! Hans lof /kall jag fjunga,
Alt til fin fot med et Varde! Han lagt.
Molnen, Hans välde tilbedjande, ljunga,
Stormarne ryta fin Skapares magt.
Tufende Himlar Hans hjeffa omgifva.
Tiden och Ödet i Ikötet Han för,

Stjernor och Måna förmörkade blifva,
Blott af Hans klädnad en fkugga dem rör.

F 4 Verl-
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Verldar uprinna, och Solkretfar falla.
Flyger en hïïck från Naturens Monark.

Aria.

\
Dock får du, Mänika! din Gud Honom kalla.
Lika Barmhertig, forn Evig och Stark.

Chor.

Helig är Herren! &c.

Til
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Til Doctor P * * *

■Med Svanens oro i fit bröft,
När Alkan i de mulne dagar
Från Lugnets ftränder honom jagar.
Jag höjer nu min matta röft
Och pâ mit hårda Öde klagar.
Farväl! Tag fifta offret mot!
Ej mer från Helgedomens fot
Får utaf Dig, jag hänryckt höra,
At den är Gud, fom godt vil gjöra.

Jag vet, Du tänker än på mig
Ack! Du få van Dit bröd at dela;
Det ikall för Dina barn ej fela,
Och Änglarne välfigna Dig.
Uti hvad vrå, mig Ödet gömmer,
Mit hjerta ej P * * * glömmer.
Snart mellan ofs et vidfträckt Haf
Med ftorm och fvarta vågor fvallar;
Men juft, då dundret häftigt knallar

F f
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Jag uti minnet återkallar
Den, förft för Gud mig känfla gaf.

Fiä Fru de F * *s Graf.

Nattens forgsna Majeftät,
Långfamt mellan målnen fträfva!
Kalla uti Dina fjät
Stjernorna, fom kring Dig fväfva!
Herrlka, Lugn! kring jord och haf!
Hjertat vil fit qval utgjuta.
Ack! det är vid Claras graf,
Darrande jag tar min Luta.

Och Hon ej mer! Hvar äro nu Behagen,
Som tvungo laftens flaf at tjuft i Dygden bli?
Hondöd!--Hvarsblickvarfkönfom ftrålen ifrån dagen,

Hvars
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Hvars röft var ljuf, fom Lutors fymphonie.
Nej, Yngling! Nej, Du ej en Skönhet finner,
Som få at älfka vet, fom med den känila brinner,

Hvars öga fä gudomligt 1er,
Då Hon en Like lycklig fer.

Du vet det — Du, fom känflolös af fmärta,
Vid Claras graf, Des Maka, ftâr.
Mins endaft det förflutna år!

Säg, om Hon kärlek känt! Säg, om Hon ägde hjerta!
Mins de fälla aftonftunder,
Hon med Dig i tyfia Lunder
Enfam och förtrolig gick!
Aldrig Turtur - Dufvans maka
Njöt en mera hänryckt blick,
Kunde högre välluft fmaka ,

Än Du där erfara fick.

Mins, då fin Kärleks - pant, af hoppet tjuft, Hon bar,
Hon fade : ack ! Min Van, hjelp mig min fâllbet njuta/
Som Maka, får Du nu uti Din famn mig Jluta;
Kan banda, inan kort, fom Maka och fom Far.

Men Dödens lia uplyft var: — —

Fanns ej Odödlighet, då vore Gud Barbar.

J veten, om Hon hjerta ägde,
Olycklige, fom bröd med Henne dela fått.

»

Mån
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Mån Hon en uflings fel på Hjelpens vigt-Ikål vägde?
Nej, om Hon Himlens välde nått 3
Hon fjelfva afgrunden gjort godt.

Och Skalder! - - Af Er Sång Hon Änglars glädje njutit,
Då hjertat hjertats rätt med ifver yrkat har.
Ack klagen! de ha flytt - - de välluft - fulle dar,
£)å vid Er Harpas flag Hon fälla tårar gjutit.

Men nu i Hennes lefnads vår,
Hvad gruflig fyn jag /kåda får!
Det Väfen, Hon vil lifvet ikänka,
Mot Henne dödens dolkar för.

( Hvem med nog tackfamhet kan tänka,
Hvad för fit Barn en Moder gjör?
Hvem djerfs den Skönhet öfvergifva,

Som Han förfört, at Dygden öfverge?
Barbar! fanns intet helfvetej
För Dig det borde fkapadt blifva. )
Hvad känflor öfverhopa mig!

I dödens djupa famn jag Ikâdar, Clara, Digj
Dit döda Barn emot Dit bröft Du trycker,

Det tufen, tufen kyffar ger:
Man måfle vara Gud, at kunna älfka mer.

Och nu Du på Din Maka fer:
Nej, Himlen ej i dag Dig från min Jida rycker —

/ dug Ack i vår Förenings Dog!
Hur
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Hur ljufl - - - for alt mit väljag Gud och Dig välfignar;
Min Maka!- ----- Hvilket Thordöns - flag! - -

Hon dör: Han flum och fanslös dignar.

Njut ouphörligt, fälla Hamn,
Dit lugn, fom ingen Magt kan ftöra!
Ren Änglarne Din anda föra
Up til Gudomlighetens famn.
Hvart flyr jag? — ack! jag föka ville
Vett, Ungdom, Skönhet, Hjerta, Snille5
Men vid Din graf jag Dygden fer,

Hon ropar fuckande : Ack ! Clara dr ej mer.

/ -
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Jacob återfinner Jojey h och dur.

Idylle.

Ï det heliga Tjäll, där Abraham talat med Gud,
fatt Hans forgsne Son-Son, vid Solens nedgång i
målnen, ftödde lit gråa hufvud på en darrande arm
och fuckade: O Du, min Son!

Skulle Han i denna ftunden ej kommit ihog fin
Rachel? Sorgligt ljufva minne af fjorton års haftiga
flygt! Men när var männilkan född, at blifva full¬
komligt lycklig? at länge njuta det, fom hjertat
Ikattar mäft dyrbart?

I Hans dignande armar hade Rachel affomnat.
Juft nu tycktes Han fe Hennes aflkedstagande blic¬
kar, få lika fin Sons blickar, då fifta gången Han
fåg Honom, under en forglig aning. Sönderfliten
af fmärta, fuckade Han med häftighet: Rachel!
Jofeph! Jofeph!

Snart
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Snart åter qvaldes Hans fjäl af tanken på hun¬
grande Bröder. Ack! detta deltagande i vårt Släg-
tes nöd och plågor tilhör et ömt hjerta. Det gråter
ofta i löndom öfver fina, en Makas och Barns be-
dröfliga öden5 men fer det millioner olyckliga, då
förgäter det fig, förgäter det Maka och Barn, och
utgjuter ädlare tårar. Den kalla jordens barm emot-

tager ofta deffaj men Himmelen räknar dem, och
där — där Ikördas deras rikalie frugt.

1

Dock fnart kommer tanken tilbaka til dem,
hvilka blodets band närmali med ofs förenat. Kär¬

lekens filie Pant är ju altid den ömmalie. Benja¬
min var nu ock borta. O! min BenjaminîBen-
jamin! Ikal jag förlora Dig ock? — fortfor den
trölilöfe Jacob.

Häftigt inträdde Ruben i fin Faders Tjäll och
ropade: Jofeph lefver.

Med de oändliga känllor, fom öfverftrömmade
Magdalena, då Hon utan alt hopp, at åter fe fin
Melftas, gick til Hans graf, för at gråta, men fick
Hans lyckfaliga möte, och hörde fit namn ljuda från

Hans
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Hans ijnfva läppar, och föll til Hans fötter at kyffa
dem — med deffa gränslöfa känflor hörde Jacob
den röften: Jofeph, Din Son lefver.

i

Jag ville fe Honom, fade Han5 jag Vil fe Ho¬
nom åter och dö i Hans armar af glädje.

Hur ilar en Faders hjerta fin Sons hjertä til
möte! Med et utvaldt antal af fine trognafte tjäna¬
re haltade Hän til Egypten. Honom följde de
Skydds - änglar, hvilke förtjufat Hans dröm, i Be-
thels heliga näjd. Lätta och duggande måln ut¬
bredde fig öfver Himlen, at mildra Solens heta.
Ingen brännande ftråle rörde Ifraels hjeffa. Blott
af himmelens droppar lyfte Hans filfver - grå hår.
Han for mellan nakna berg, öfver förtorkade fält,
fom nu förft gladdes af rägn och fvalkande väftan-
vindar. O Natur! Natur! hvilka hemliga famband!
hvilka fympathilka rörelfer! Under en Palms fkug-
ga fatt den bekymrade Jofeph och Ikådade ut åt
fältet, med en längtande blick. Redan fågos på af-
ftånd tjenarne och camelerne. Utom fig Ikriade Jo¬
feph: Gud! nu kommer Min Fader. Häftig, fom
ljungelds - ftrålen och glad, fom morgon - fölen, då

nyfs
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nyfs hon arbetat ur målnen, flög Han fin Far til
mötes. Jacob nalkades Honom, men med lângfam-
ma fteg, af ålder och gläd e darrande. Stumme af
känilornas öfverflöd, omfamnade De hvarannan.
Blott en älfkande Moder, fom återfinner fit Barn,
blott et älfkande Barn, fom återfinner fin Moder,
kan inbiida fig, hvad de kände. Stammande utbratl
Ifrael ändtligen i deffa ord: Jag har nog, Min
Son; Du lefver, Du äifkar mig. Tyfl flod än¬
nu Jofeph och med en bäfvande arm höll Han fin
Fader om hallen, under den ymnigfta grät.

Efter de förfta ögnablick af Deras känflors ut- .

gjutelfe, förde Jofeph fin Fader up til Monarkens
palats. Pharao var ännu ung, var lycklig och hade
et hjerta.

Jofeph nedföll för Kortungen. Af ert helig rys¬
ning öfverfirömmades Denne, då Han fåg Patriarken,
lik en åldrig Ceder, från hvilken man brutit des
grenar til offer-eld åt den Evige.

Ifrael knäböjde ej. Han hade kämpat med
Gud och gått ur ftriden med feger; Ikulle Han fal-

G lit
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lit ned för någon Konungs fot? Han kallade blott
på Monarken den ädelt fromma blick, fom väckte
och uttryckte vördnad. Pharao rönte nu en aldrig
förr erfaren känfla af Ifraels Gud och Sannin¬

gens. Nedfunken af beftörtning från fit Majeftäts
högd, frågade Han den Gamle, med en bäfvande röft:

Huru hög är Din ålder, vördnads-värde Man?

Patriarken fvarade med en forglig värdighet :

Liten, men dock lång, är mit eländes tid och
räcker ej til mine Fäders. Hundrade trettio år
liafva redan förlvunnit af et bekymmerfullt Lif.

Pharao kallade ögat på fin gyldene Thronj men
Thronen gaf Honom ej Hans Majeftäts känfla åter.
Hvilken rysning, fade Han, öfverfaller min fjäl, vid
Din åfyn, lfrael! Jag ville nalkas Dig, at famna om
Din halsj men bäfvar förfkräckt tilbaka. Är det
Din höge ålder, eller det Väfen, Du dyrkar, fom
få betager mig?

Nej, fade Patriarken det är ej min höge
ålder. Jag är en fvag dödelig, Konung, lika fom

Du •,
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Du 5 men det Väfen jag dyrkar
bröts Hans tal af en fuck.

Hvarföre fuckar Du} frågade Konungen $ rörd:
och Patriarken fvarade:

Ack! at Monarker få fällan känna denna Gud!
Och dock herrfka De öfver dem, för hvilka Hart
en gång ikall lida.

ifrael Ville fortfara i fit Propheti/kå Talj me A
det afbröts å nyo — —- dock ej af någon fuck.
Intagen af fit Lands dårligä Gudä» dyrkad , ledde
Pharao talet på andra mer ällkade ämnen. Bland
de vigtiga frågor, hvilkä han gjorde den Gamle y

Var ock dennâ en. Säg mig, vördade Man (ty Du
kan lära Konungar: 1 Dit ädla änfigte 1er den lug¬
na Visheten: från Dina läppar flödande biifvâ des
Bud ljufva:) huru Ikail en Mortark rätt Upfylla fifl
pligt?

Likna, fvarade Ifrael, rymdens lyfahde Klotj
fom Du och Dit Folk dyrkar! Utfprid Ljus och
Lif och Sallhët, få Vidt Du kän!

G a Rom»
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Kom, fade Pharao fuckande, lägg Din hand pä

mit hufvud och gif mig en Faders välfignelfe!

Jacob trädde fram: lade fin darrande hand på
Pharaos nedfunkna hufvud och gaf Honom fin väl¬
fignelfe.

/

Pharao g^-et af glädje. Det har dock någon
gång gifvits här och dar en Konung, fom erfarit
târarnes fällhet.

Ifrael gick ur palatfet, följd af Pharaos fuckar
och glad at ha funnit pà Thronen en Man, fom var
honom värd.

Jofeph gick i Hans fjät. Enfam flod nu Pha¬
rao, i en tank - full tyfinad. Ändtligen tog Han
med häftighet Kronan från fin hjeffa: kaffade den
under föttren och utbrafl i deffa ord: ack at jag
lefvat, en Herde, fom denne ädle Man5 och doge,
mätt af ålder, i Hans faliga känflor!

* * *

ja -
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Ja — faliga voro de känflor, hvilka Ifrael er¬

for, dâ han låg uppâ dödsbädden. Stilla fufade
vinden kring Hans heliga Tjäll: melankoliikt Ijuf
firimmade Månan ned på Nil - firömmens hvilande
bölja. Redan flögo Änglarne från den Sviges Thron
at emotta Hans flyende Anda ; dä Han til fit läger
kallade fine Söner och välfignade dem.

Af hvilka under - fyner omgafs icke Hans
fjäl i denna himmelfka ftunden! Med en Prophenfk.
blick flcådade Han nu det, fom ej var ikådbart för
någon af Hans förfamlade Barn: fom fordom få ha¬
de Ikådat af Guds förtroligfte Vänner. plan fåg
en omätlig fträcka af Folkllags och Konungars Öden
til fjelfva tid-hvarfvens gräns — Han fåg med rysning
och tårar fin egen Ätts öden — Spiran ryckt ifrån
Juda — det heliga Landet härjadt och Salems Tem¬
pel - ruiner beftänkta med Präfternes blod. Än för-
fkräckt, än förtjuft, fåg Han den låfvade Hjelten,
kämpande i Gethfemane mot alla afgrundens härar.
Där låg för Hans öga i qval — —'i gränslöfa
qval den Gud, hviiken utflrör ftjernor, fom ftoft,
och hvirflar fit bälte af rr.åln och bjuder hafs-böljan
fjunka. Snart följde Honom Hans blick til Golga-
thas blodiga kulle, fnart åter til Oiive - Berget, där

G 3 - Hjel-
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Hielten förfvann uti fkyn. Han fåg fina Forn - fä¬
ders vålnader /kymta ur ljufa måln, och Abrahams
ftrålande vålnad mäft rörande och Majeftätlig. En
röfl hördes från denna: alt hvad Du fkådar här vid
Nilens lugna ftrand, har jag fett på Morias högder-
Nu hvimlade kring Hans tanke alt dunklare och
dunklare bilder, tils ändtjigen alle förknades i et
heligt mörker»

Adams hänryokte blick emot den leende Eva,
då förft Han fåg Hennes fkönhet och ville förgås i
vällufi, kan ej förliknas med den, fom Jacob nq
fände mot Himmejen, Frögdfullr, fom en Saraphs,
Var Hans b'Ieknade anfigte. Mine Barn, fade Han,
jag går nu at hvila i griften} men fkajl dock lefva
â nyo i Eder och Edra Ättlingar, Stort, fom fljer-
nprnas tal, /kall deras tal blifva. Jordrymdens Al¬
le SJägter fkola i min Säd varda evigt välfignade,

Med en döende röft flaplade Han deffa orden,
Han lyfte fit flocknande öga mot Rubens fördyfirade
blick och Jofephg qch Benjamins tårar. Nu flögo
de väntande Änglarne til Hans fjäl§ möte, Snälla-

än fielfva Ijusflrimman, {vingade hon med Dem
öf»
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öfver gränforna af den rymd, i hvilken Sphererne
t

hvälfva-

Dar -— i det eviga Salem mottogs hon af Hans
Faders, af Abrahams faliga Anda, inför Jehovas
Thron, under Seraphilka Chorers förnyade Hal¬
leluja.

nw
\i

Den KinJloUfe ocb den Omfinte.

O Du, fom ftålt och Stoifk Ikryter
Af Zenos kalla hjeltemod
Och hädiikt 1er, när tårars flod
Från den förtrycktes ögon flyter
När böljan af förtviflan ryter,
Hon genom hårda klippan bryter j
Och fmälter icke fjelfva Ikynï

G 4 Men
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Mgn Du, när tufen tårar fvalla,
Står orörd vid en fàdan fyn
Och vågar fjälens ftyrka kaiia
Den grymma känfla i Dit bröft,
Som blott fin egen fiorhet Iköter
Och döf för mänlklighetens röft,
Din Like, fom en matk bemöter.
Dö, mer förhärdad, än Da är!
Din Maka Hennes ögon vata?
Ja, utaf glädje fkall Hon gråta:
Din död är Dina barns begär.
Vet, på Din graf fkall Vandrarn ftanna
Och där Dit ftoft, fom tiftlar bär,
Med hemlk och bortvänd fyn förbanna
Ej något träd (kal frodas där:
1 nägden (kola Ulfvar tjuta:
Din vålnad ingen ro (kall fä 5
Men i moras bland fpöken gå
Och blott förtviflans fuckar gjuta.
Men Du, fom rönt det Guda-väl,
At brinna för en ällkvärd Maka,
Hvars fjäl med Din gjör blott en fjäl,
Du fom vid hvarje puls-dag känner
Det qval dit öma hjerta bränner,
När Du en uflings öde hör:
Med blixtens fart til honom ilar
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Och honom godt i tyfthet gjcr,
Där han på ftrå i harfvor hvilar:
Den mantel, fom Dig värma bordt,
Uppå hans kela lemmar kaftar:'
Flyr hem — med bröd til honom haftar:
Flyr bort — och glömmer hvad Du gjortj -
Ack fällhet Jkall Dig öfverhopa»
Och nöjen le i Dina fpår.
At Himlen hör, då hjertan ropa,
Du all Din lefnad röna får.
Din graf en Dygdens frifiad blifver.
Den ingen redlig går förbi,
Som icke tårar åt Dig gifver
Och önfkar, at din Like bli.
En kuttrande och ömfmt Dufva
Skall vid Din mull-hög, på en tufva^
Förgäta lifvets uila Lott.
J mänlkor, hvad kan hiertat bâta.
Om icke det af Himlen fått
Den Guda-rätt, at gjöra godt,
At älika, ömma och at gråta?

Melan?
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Melankolifk Sång.

Har rördes jag ej af det Skona
Uti min fpäda ungdoms dar5
Dä fjälens känflor ftarkaft röna

Det himla-värde Lifvet har!

En blick jag mot Naturen fände,
Straxt mera lifligt hjertat flög 5'
Straxt Skaldens eld min bildning tände
Och jag den glada Lyran tog.

Hur hänryckt i de Ikumma Lunder
Söng jag ej da hvad hjertat njöt!
Men ack — de flydde — deffe flunder,
Som Echos ljud, i bergens fköt.

Ej Lundens pragt, ej Flickans löje
Kan jaga oron ur mit bröft j
Bland grifter blott jag finner nöje,
I tårar blott jag njuter tröfi.
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Har vil jag ur min Luta tvinga
De fordom få förtjufta ljud?
Nej — hon bör endaft jämmer klinga
Oçh fvepas uti forgens Jkrud.

Jag fjunga vil den grymma fmärta
Jag känner at en ufling fe.
Dä torftig fjelf, jag blott har hjerta,
Oçh blott en fuck at honom ge.

Jag fjunga vil mit Slägtes Öden,
Som bär fin boja utan knot;
Och för Tyranner trotfar döden,
Och kyffer fina bödlars fot,

Jag vil mit Slägtes hårdhet fjunga i
Så liknöjdt om hvarandras väl,
Har det för känflor blott en tunga j

Men fällan äger det en fjäl»

Om än Naturen fkön jag finner,
Det blott i enfamheten är5
Den ljuffla orts behag förfvinner,
Då jag en mänlka Ikådar där.
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Sång i en gladare Jtund.

Nej — Manfklighet! jag ömt begråter
Den orätt Sången gjorde Digj
I hjertat födes glädjen åter
Och Verlden ljusnar kring om mig.

Hur mången lycklig fuck jag gjutit
Blott vid Din tanke och Dit namn!
Hvar har jag högre välluft njutit,
Än i en Väns och Skönhets famn?

Ej Enfamheten ögat gläder,
Des lugn, fonr grafvens, dyftert är:
Sjelf öknen fig i blomfter kläder,
Blott mäniko fjät jag fkådar där.

Förgäfves Solen för mig brunne,
Förgäfves Rofen rodnade 5
Om jag ej någon Like funne,
Som kunde tjuft mot bägge Ie«
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Då ingen ufiing ögat fårar
På jorden, qvalets fofterbygdj
Straxt bort med tufen fälla tårar,
Som gjatas af en hjelpfam dygd.

Då ej Tyranner mera gifvas
Och ej mer finnes någon trälj
Skall ingen Frihets - Hjelte lifvas,
At firida för millioners väl.

Den hårdhet, hvilken jag förbannar,
Et nytt behag åt känfian ger:
Jag tjuft vid Lifvets tafla ftannar
Och deras fköna brytning fer.

Ja, Mänfklighet! jag ömt begråter
Den orätt Sången gjorde Digj
I hjertat födes glädjen åter
Och Verlden ljusnar kring om mig.
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Ôfver en Skönhets död.

Sin bild ofs Himlen fkänka ville,
At älikad uppâ Jorden bli
Och därför Skönhet, Dygd och Snille
Förenade i Uranie,

Förgäfves kärlek bågen fpände
Mot Philofophens marmor - bröft|
Han döf för Nöjets ömma röft,O

At Guden intet offer tände:
Men Uranie et ögnakaft
Af olkuld fullt åt honom fände:
Hans ftela hjerta i en haft
Sin is i ömhet fmälta kände:
Och kärlek, för h vars pil han föll,
Sin feger ännu ovifs höll.

Den yngling Modrens gråt ej rörde,
Då vild på laftens väg han gick,
0 Uranie ! blott en Din blick
1 Modrens armar återförde:
Och Kärlek han för Dygden fick.
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Den Flickan, fom bedragarn hörde,
Då ögat ovift kallades
Från Dygdens gräns mot Lafternes,
Blott Dina kinders rodnad väckte j

Hon faran fåg och fig förfkräckte :

Lopp från defs afgrund i Dit Iköt
Och tackfamhetens tårar göt.

Hur rördes Du ej, ömma Qvinna,
Så van at fprida frögd och tröft,
Så van at allas hjertan vinna,
Så fnart Du hörde Nödens röfi
Och fåg des mörka ögon rinna!
En gång mot Dig en Hungrens bild,
Som Döden, blek, fom Mördarn, vild
Sit barn med brullna ögon fträckte;
Då Du ( hvad känllans magt är fior!)
Med Ängla-kyffar det betäckte,
Det knäbögd, åt Din Moder räckte
Och roptei Hjelp! Du dr ock Mor.
Hvad jag en Skönhet Himmellk finner
Då fig en ullings vålnad ter5
Och förr än hjertat fucka hinner,
Des hand åt honom räddning ger:
Då med hans nöd hou ock förfvinner
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Och tar full emot Himlen 1er

Och rodnande tilbaka fer,
Hur glädjen i hans öga brinner.

Men, Uranie! Du ar ej merj

Ej mera deffe tårar flyta,
Ej mera deffe fuckar bryta
Fram ur Dit känflofulla bröft,
Vid ljudet af en uflings röft:
Ej mer på Dina kinder fvallar
En blygfam ofkulds purpur - dröm:
Biand Änglar, utan fmärta öm,
Du hör hur Nöden på Dig kallar.
Hur rördes jag ej när jag fåg
Dig bleknad på Din döds - bädd ligga!
At Himlen om Din räddning tigga,
IJå knän en tröftlös Moder låg.
En bruden blick Din kända röjde:
Du flapplade Des ljufva Namn —

Min Mor! — Sin lia Döden höjde,
Han dog — Du föll uti Hans famn.

Sen tjugu fomrar fällt förfvunnit
1 Kärlek, Vördnad, Tackfamhef,
Sen i fit Barn en Moder funnit

En
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En himmel af lyckfalighet,
Sen hoppet ren Des bröft betagit,
At barna - barn omfamna —* — Nej
Se alt af Dödens ljung -eld flagitÎ
O Gud, hvad Hukar grafven ej!
Ej någon tid fkall mägtig blifva,
At plåna Dig utur mit bröft j
Ack ve den Vän, fom föker gifva
Åt detta hjerta minfta tröft!
Men fvarte ftormar nftjden härja
Och midnatts - timman redan ftår :

1

Jag til Din graf med tårar går,
At där Dig denna trohet fvärja.
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Birger Jarl til Borger/kapet i Stoch
holm på Högtids - Dagen den 3

jfimii 1790.

It er o i ä.

At fölen - - ( är det Dig, O, Folk! jäg prifafår?)
Utgjuter all fin glänts, då hon i dag upgärj
At från des krönta blofs fin anda våren fänderj
Och hviftar fällhet ut kring Målarns fiålta ftränderj
Ja! Du det är5 få mild Naturen aldrg 1er,
Nej, få välgjörande ej blickar Himlen ner,
Som, då et troget Folk fin Kung i döden följer.
Då, med Des oväns blod, Des kölar Segren fköljerj
Då ftörtas Härar ner. — Hur mägtig kärlek är!
Den flörfta för fin Kung dock Svenlka hjertat bär:
Och - Gustaf, då Han fer, hur den förförde gråter,
Med viggen i Sin hand, blott fegrar — och förlåter.
Men Du, fom Honom följt i nödens grymma dar,
Glöm dina Bröders brott: de glömmas af din Far.
Gäck, endaft modigt gäck, på dina Fäders grifter!
Utplåna deras namn ur Häfdateknarns Ikrifter !

Nej
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Nej, hvilken liknat dem i trohet och i mod? —
Lär Dina Söner blott bli värdiga fit blod.
På deffa öar fe dig vundna vimplar bära!
För hjertat hvilken frögd, för Birger hvilken ära!
Från Seinen intil Rhen, mord, upror andas blottj
Men, fom Europa ej en Gustafs lilce fått,
Så aldrig någon Kung få troget hjerta funnit:
Och äl/kad af fit Folk, man altid fegrar vunnit.
Af deffa fegrar ftålt, din Kungs Tropheer för
Kring Helgedomens Torn 5 Canoners dån du hör.
Men då på Altaret et tackfämt offer brinner,
Glöm deras Enkor ej -— ack! hvilkas blod nu rinnerj
Och där, at än en gång din Kung du trohet fvär!
Dit löfte - du är Svenfk - långt mer än eder är.
O, Stockholms Borgerfkap! af trohet, mod och ära,
Det vore mer än fel, at icke alt begära.
Farväl: mot Kung och Land far fort at gjörä godtj
Det ingen ledsna kan, fom här et hjerta fått.

H % Qjvtr
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Ôjver Fru S * * * s äöä„

Hon ar ej mer!

Så Norden vid den Urna gråter,
Dit Sniilet med förtviflan fer,
Och utur Seklers barm en Sapho kräfver åter.

Hon är ej mer.

Hvem är det väl, fom ikådat dagen,
Och ej på Hennes graf en tår-fylld Myrten ger?
Öm, liflig, danad af Behagen,
Hon fig i Kojan fänkte ner

Från Hofvets högd —ack! kanfke där bedragen.
Hon är ej mer.

Hvem ftörre på en Cour - Dag lyfte,
Än då Du ljungande kom in?
Hur många fexton anor hyfte?
Men Snillets lott var endaft Din.

De
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Ds gråta, Sång - Gudinnors fkara,
Och fläcka på Din graf fit blofs:
Hon ar ej mer! jto>d! -

Änglar fvara:
Hun år bland ofs.

Fragmenter,

Ack lycklig Den, fom aldrig brinner,
Åt blifva kunnig och berömd,
Sin pligt upfyller nöjd och glömd.
Han lugn uti fit mörker finner
Och Lifvet likt den källan rinner,
Hvars gång ej någon florm förftör,
Dit ingen blick från Solen hinner.
Den ingen torftig grumlig gjör.

H 3 Tad-
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Tadlet ofta ilfka röjer
Och fin röft mot dem uphöjer,
Som på Snillets tiitlar gå,
Hvilkas Namn bland Hjeltars blänkas
Och man Ikriker: Tänka? âhÎ

Plöja kollar mera på,
Hvarför tro* man almänt få?
Därför at de äro få,
Som förföka til at tänka.

Du fom med känflor i Dit brölt
För ömhet, tjusning och förfäran
Mot himlar lyfts, då Skaldens röft
Beundrar Hjeltarne och Äran
Och Gudars magt och â/kans dånj
Med ängflan honom åter följer,
Då han fig ner i dalen döljer,
At gråta Modrens enda Son - -

Tro ei, at jag med Snille Ikryter,
Af känfla blott jag Lyran tar.
Dock ej min Sång Dit hopp bedrar j
Ty det fom ifrån hjertat flyter
Mer kraft, än Snillets bland-verk, har
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Eref från tvånne olycklige Åljkare.

Romeo til Juliette.
På denna olycks-Ö, där ingen dödlig bor,
Åt fiormar och åt haf mit bref jag anförtror.
Min öma Juliette, det är til Dig jag fkrifvep.
Förgäfves ur Din famn en fvartfjuk Gud mig rifver.
Jag känner hvarje ilag Dit trogna hjerta flår,
Hvar fuck ifrån Dit bröft i mina pulfar går;
Och ingen tårfull blick Du mellan galret fmyger,
Som icke i min fjäl lik dundrets ljungeld flyger.
Hvar finns en Nerv hos mig, den Du ej fyller opp?
O! min Gudomlighet, trötts Nunnans ed, mit hopp!
Kan Himlens grymma lag Naturens Lag fördömma,
Och fäga: Juliette, Du fkall Romeo glömma?
Hvem? Du?... jag rafar... Du! mig glömma... Juliette?
För Himmel och för . jord jag påftå vil min rätt,
Mot den Dig bortfört har, min rena fak utföra.
Med vigtfkåln i Sin hand,fkal Han min klagan höra.
H v ad då, om i fin högd Han verldar fjettra kan?
Dit hjerta äger jag, och fåleds mer än Han.
Hvad då, om Han fit lif för Dig i Döden gifvit?

H 4 i faM
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I fall Du mit behöft: mån jag villrådig blifvit?
Han /känkte enaaft et, för at Dig lycklig fe}
At fpara Dig en fuck, jag ville tufen ge.
Förft gjör mig til en Gud, förft gif mig Hans förmåga}
Döm fedan, hvem för Dig har mäfta mod, at väga!
Men önfkan utan hopp! h vad yrfel mig betar?
Emot mit Uphof fjelf förmätet fvärd jag drar}
Mot alla Väfends Alt til ftrids mit intetrycker---
Ack! dâ Du detta bref mot Dina läppar trycker.
Mig ren en evig natt med dödens moln omger,
Och den Du äl/kar ömt kan Dig ej äl/ka mer.
Bered Dig därför nu, O ! mina känilors källa,
Då Du mit öde hör, bered Dig tårar fälla!
Ännu Du icke vet, hvad Din Romeo händt,
Hvad Sjöar Han har plögt, och hvad för Dig Han känt.

Du mins den morgonftund i enflighetens /köte
Med mig Du hade ftält, O! Gud, värt fifta möte:
Jag trodde Solen rann emot fin vana opp}
Och det var Juliette, fom mig i famnen lopp.
Beftört, med magtlös arm, Du frän Dit bröft mig vände,
Då mina läppars eld Du i Dit hjerta kände}
At tilgift fä jag ftrax mit fel på nytt begick.
Jag hundra gångor bad, och hundra gångor fick.
Med Lutans forgfna lîag Du Jkingrar hvad Dig plågar.

Hon
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Hon rörd Dit afiked flår: på tungan fjälen lågar.
Så ljuflig är Din Sång, fom källans fagta fvall,
När hon ur klippan far utför en blomfîer - vall.
De vallmogs-puftar lik, fom fömn med daggen blanda,
När gräfet vaggadt blir af Vafîan - vädrens anda.
Men i fin purpur - vagn ren Dagens Drottning far.
Des fackla dunkel blir vid Dina ögon - par.

På Dina blyga bröft des kylka ftråle fkälfver.
Så prägtigt jorden ej, fom deffa Glober hvälfver.
Vid denna Guda-fyn, vid denna Ängla-fång,
Hvad tanlyi, Mänlklighet! Det är den fula gång?
Den tanken, och Din blick min Själ med marter fräta.
Jag fattar hemfkt Din hand, fom vilda tårar väta.
"För fifta gången Ack! jag kan ej tala mer:
"För fifta gången Ack! Du dignar fanslös ner."
Af deffa känllors fvall, hvad grymt... hvad 1 j ufligt minne!
För hvar och en af dem, hvi har jag ej et finne ?
Min Själ af kärlek yr på Dina läppar flög 5
Hon mötte Din, och lif i fteia ådror frr.ög.

Men hvarför denna bild för Dig å nvo lifva?
Hvi fkrifver jag et bref, at Nunnans lugn fördrifva?
Förlåt mig, Juliette, mit hjerta nödigt har,
At drömma utan hopp om de förflutna dar:
Sjelf om det ögnablick, fom måln kring fjälen bredds

H y När
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När vacklande och ftum jag til den Lind Dig ledde,
Där med mit hjerta förft Dit hjerta fig förent,
Och utan mättnad njöt et väl, fom ljufet, rent.
Hvad anda drog Dit bröft, då Du mig ropa hörde:
Hdr, Du mig trohetfuor! Då, när jag fnabb Dig förde
Til famma Grottas port, dit vi få ofta gatt
Och nöjen utan tal vår kärleks framtid fpått.
Är det pâ defTa rum Du vil Dit affked taga ?
Så frågar jag, och ftrax de toma Grottor klaga.
Romeo! fnyftar Du--*-- Jag ryter: Juliette!
Vår Barndom, öma hopp, vårt fordna umgängs - fätt,
Den trohet, fom ofs ftärkt i alla biftra öden:
Alt rinner i min hog, och härjar mer än döden.
Men nu imellan ofs en gruflig tyftnad rår.
Dit öga än åt fkyn, och än på mig Du flår.
För vilda fuckars ftorm Dit bröft flg vågvis höjer.
Du trånfull i min famn et magtlöft hufvud böjer.
Den eld, fom mig förtär, föröks utaf Din gråt,
Och torkar, mot mit fköt, Din barm af tårar våt.
Din arm ikring min hals Du med förtviflan knyterj
Och faft ej något ord från våra läppar flyterj
Sen jordens kala rymd den förfia Älfkling bar,
Sig hjertat ej få rikt, få ömnigt uttryckt har.
O fifta ögnablick! Du fkilda Vänners fmärta!
Min Juliette ,.,,. men hvad? Du brifter ej mit hjerta?

Min
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Min Juliette men hvad? Jag ikrifvakan Des namn?
Min Juliette blir ryckt för evigt iir min famn.
För evigt? Ja hon flyr, Sin bild i flygten kaftar---
Orörlig flår jag där Hon til Altaret haftar,
Svär, Nunna blir ; men jag men jag från henaefkild...
Gud! det är Din Förfyn; och Du vil kallas mild?j
Skryt öfver Din Triumf; men än jag trotfa vågar.
För korfet böjs Des knän: för mig Des hjerta lågar.
Sit offer flafven nog åt Segervinnarn bär;
Men dock blir hjertat fritt — Romeo älfkad är!
Ack! trogna Juliette, då ur min famn Du flydde,
Min dolk ju blottad var; och dock mig tvekan brydde?
Hvad fvarta famvets - qval, hvad ånger qväljamig?
Jag älfkade ej nog, at genaft mörda Dig.
Jag hade i Dit bröft min kärleks - eld bordt fläcka,
Och Du en blodig dolk mig kallt, med bifall räcka;
Och fen men det är gjordt jag mer ej

drömma vil.

Du lefver Juliette, och hör en annan til.
Är Du förnöjd min Far? Du, utur ftånd at ömma,
Åt den Du lifvet gett, til dödens qval kan dömma!
Min Far? Förlåt Natur! jag Dig ohelgat har.
Så ljuft, få heligt namn ej anftår en Barbar,
En Tiger, fom, o Gud! med hat förfölja vågar
Den Dig, at lida tvang, för hvilken nu Du lågar.
Men må mit eländs djup hans ålders fträckbänk bli,

Från
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Från hvilken Nunnans bön ej nånfin Iöfer fri Î
Han var det, fom, då jag til Klottrets portar hattar,
Mig på et vingadt Ikepp åt Böljans vildhet kaflar,
Där med Din Bild i hand, förr min, nu Himlens Brud!
Jag fyller haf och Iky med bittra ldago - ljud.
Ren på en fmidig våg de fpända fegel gunga,
Och under vädrens larm igenom hafvet Ijungaj
På dagens hvalf et måln vid Horizonten ftrös,
Öks, bullrar, nalkas, fprids och fläpps af Sunnan lös.
I böljan målnet fänks, mot molnet böljan ryter.
Nu fladdrar nattens fäll, och rundt kring fäftet flyter.
En blixt på afftånd far med Majeftätifk knall,
I Märfen äntrar folk, och fegel refvas /kall.
Ur dolda kulors ikref de döfva ftormar fvalla,
En ftortfjö väpnar fig, och dundrets viggar falla.
Ï Mallen furrar en -— hon brinner, kapas nerj
Än en - - - man Skepp och Iky i lågor firnma fer.
Du frågar Juliette mån jag ej fer Din fmärta?
Du frågar om de qval, fom härjade mit hjerta?
Nej! Ikildt från alt fit väl, det kallt, orörligt var.
För Dig, min Juliette, fanns blott en känfla qvar.
Jag med Din bild i hand ej fkräck för döden röjerj
Men nu en fraggig fjö, fig hög, fom Athos höjer
Han hotar, väfer, flår med dån och brak och gny
Från Skeppet rodret för: det fplittras i en fky.

Hvad
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Hvad Ikrän! Hvad jämmer-rop: Min Mor! mit
Barn! min Maka!

Pä hvirfvel-vindars rygg en bölja far tilbaka j
Men med fördubblad forfs, och på förtviflans fätt
Mot klippan Skeppet flår - Det kroflas - - Juliette!---

Romeo andas än O! mer än hårda öden,
En planka för mig opp, och unnar mig ej döden.
På hänne med Din bild jag mellan klippor drifs,
Då bilden ur min hand af grymma vindar rifs.
Vid detta rof de firaxt fft raferi förglömma,
De yra vågor nu i häpna omlopp ftrömma;
Men, Lejoninnan lik, hvars ungar bort man tar,
Med hämnden i mit bröft jag efter bilden far.
I djupets afgrund ner en röfvad Älfkling haftar.
Förgäfves! mig en fjö på klyftans branter kallar.
Jag blodig, yr och fvag på höglla fpitfen flår,
Då ( gläds min Juliette! ) Din bild jag återfår.
En ädelmodig våg mig den å nyo gifverj
Hon i en ftelnad famn helt varfamt flungad blifver.
Ack! vore jag den Gud, fom talar, och det Ikerj
Ej Ikulle denna våg i hafvet fvalla mer.

Jag ville hänne ftrax från denna fafans klyfta-
Med en Seraphilk glans til Himla-Bagen lyfta,
Där Afton - Stjernan lik, hon väldigt ikulle flå,

Bli
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Bli kallad Juliette, och Marmor - Tempel fä.
Dit de, fom älfka ömt, fit offer fkulle bära,
Föreviga Dit namn, och fjunga hannes ära.

Men, lämning af en Skatt, fom evigt jag tilber,
Betäck et fargadt bröft! I Dina drag jag fer
Romeos afgrunds djup, och Guda - Lärans lycka.
Jag tufen kyffar vill pä Dina läppar trycka.
Din upfyn plånat ut alt hat i Själen fanns:
Hvem vil ej älika Gud, dâ Juliette är Hans?
Men Du, fom helgad är, bör jag mit bref ej Buta?
Jag fer Dig, Juliette, pâ Löjan tårar gjuta:
Jag fer Dig Nunna, hör! Jag denna natt Dig fâg,
Dâ jag pâ klippan fiel och utan fansning låg.
En djup och dödlik fömn kring hela Själen hvälfde -

Jag tyckte klippansrymdmedlångfamtdunderlkälfde:
Förvandlad i en graf des portar öpna fig}
Med Brudens krans i hand Du flyger nu til mig:
Men då jag famma krans kring Dina lockar vrider,
Han flrax kring fig et gift med mördarns vända fprider.
Jag vil omfamna Dig: Du dignar andas än:
Jag dör med Dig i famn, och grafven Huts igen.
Men äter öpnar fig mit redan bruftna öga}
Jag fuckar: Juliette! Jag fuckar til det höga,
Omgifven af et haf uti hvars hem/ka fvall

Min
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Min låga, utfigt, nöd för evigt ändas /kall.
OÎ Ungdom, Lifvets Vår! 1 kän/lolöfa eden!
Är kärlek väl et brott, fom firaffas bör med döden?
Se här Din Son, min Far! Din Makas kärleks pant!
Förnöj Dit vilddjurs bröft! Du tviflar det är fant?
Välan! Du hvarje natt min vålnads ikrän /kall höra,
Och Nunnan til Din Säng en blodig Brudgum föra.
En plågo-anda lik min Mor för Dig /kall fiå,
Och ropa: Se Dit Barn! och efter marter gå5
Då /kall Du vakna opp, Din föd/lodag fördömmaj
Men fomna åter in, at om en afgrund drömma.
Du /kall ..... hvart far jag hän? Förlåt mig,

O Min Far!

Lef lycklig! glöm Din Son Han Dig förlåtit har.
Kom Död, Du Hoppets punkt, en ulling, at befria!
Han kommer Juliette nu lyfter han fin lia.
Des Segervanda arm i /laget häjdar fig:
Han tror mig redan död; ty jag är utan Dig.
Men hvarför dröjer jag, då deffa böljor kalla?
Romeo! hvilan fins, där Sjöar vildaft fvalla.
Et fprång från denna brant Du bottenl-öfa Haf !
Det ju Dit iköte var, fom lugn åt Sapho gaf.
Se, af Coraller gjord, min graf i djupet glimmar,
Och Vatnets filfverflock kring hennes högder fimmar.
Vid, fom Caucafi rygg, en mägtig Valfifk går.
Den våg han fprutar ut til Äreftod jag får.

Hon
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Hon fky-hög ar och kla-, ur ingen Marmor/kuren
Som himla - fäftet, /kön, och evig, fom Naturen.
Så loiTas mina Band. Nu är Din Älilding fri.
Pä jorden Himlens Brud Ikail min i Himlen bli.
I Evigheters ryrr.d, där Dygdens Andar hamna,
Får Eloifa nog fin Abelard omfamna.
Den Brudgum Du hvar dag en evig trohet fvär,
Så fvartfjuk, fom Han än om Nunnans hjerta är,
Pä Dig ej vredgas /kall, faft med förvirrad anda,
Du med Hans höga namn Romeos råkar blandaj
Faft vid Altarets fot, där helig andagt rår,
Med Gud jag i Dit bröft på lika vigtlkâl flår.
När tårar utan tal det helga kors betäcka:
En, trillad på min Bild, kan den Hans afund väckai
För Den, fom gråtit fjelf, kan ömhet vara brott?
För kärlek och en vän har hjertat känftor fått.
Farväl hör Du ej ren hur Nägtergalar fjunga
Hör Du ej ren min fjäl långt öfver hafvet ijunga?
Lyft ögat opp och fe, när midnatts - klockan flår5
Och Du vid Månans /ken min /kugga /kåda får -

Ja, jag Dig föka /kall, i Kloftrets dälder fväfva
Och hjelpa Väftans fläckt från fynen flöjan häfva.
De blommor famla hop, fom för Din fot fått dö,
Jag Aftonrådnans fäng med dem vil fen beftrö.
Tro ej, af Himlens pragt min fjäl förtjuft är vorden.
Har himlen'frögd för mig, då Du är än på jorden

J*i
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Jag ville bli det ftoft, fom märks med Dina fpår,
Den luft Du andas in, den vind, fom rör Dit har,
Den eld, fom fig förtär, för at Dig värma gifva,
Jag ville..... Juliette, hvad ville jag ej blifva?
Men böljan öpnar fig .... Jag kommer ... Juliette,
Glöm Din Romeo ej ... J Himlar! fer jag rätt i
Et Ikepp til denna Ö pä vädrets fnabba vingar?
Jag räddning föka fkall Du, fom mig därtil

tvingar,
O! Du min ljufva Vän, Din röft jag redan hör---
Jag flyr, til Kloftret flyr5 och vid Dit fönfter dör.

R. o m E 0.

I Juliette
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Juliette til Romeo.

/ : ■ A
\

Ivomeo Gud! Hans namn jag fkrifver
Och deffa hvalf ej kroffa mig?
Ej denna Lampa utfläckt blifver?
Ej deffa Graf - Chor öpna fig?
Hålt opp! Hålt opp! jag dör af fmärtaj
För mig min Brudgum blodig flår,
På mig en blick med fafa flår.
Se djupet af Hans fiungna hjerta,
Och härandens vigge i hans får !

*

\

Men redan deffa murar flamma'
De fuckar kärlek kärlek drar 5
Och Juliette Den otackfamrna!
1 deffa genljud nöje har.
Förfök, Min Själ, åt höjden lyfta
Et hjerta gjort för öma brott . . .

Jag är ej huggen ur en klyfta,
Och jag Romeos bref ju fått.
Lät eldens flammor Brefvet fräta

Jag vet det redan utan til.
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Så tvinga Dig, at det förgäta
Det kan jag ej .... . och mån jag vill?

Eloifas Klagan vid Abelards Graf,

^Jti midnattens (köte bäfvar et blodigt moln öfver
den hemlka Ö, där Klottret vâlnâdslikt ftâr. Ack!
där hafven J ällkat, olycks-fullafte Dödlige. Mel¬
lan grifternes vårdar ikymta Nunnors Ikuggor och
mot ftrandens ruiner flår en fraggande våg. En
Grotta ( Kärleken fjelf hade fordom lagt hennes
grundval ) var Eioifas boning. Från denna fåg Hon
mot hafvet förloradt i nattens töcken och fade med
fuckande rött: min lefnad liknar Dig, af ftormvin-
den kafiade bölja. Mörk är hela Naturen ; mörka¬
re är min fjäl. Dock fnart kommer dagen åter och

I 2 mor-
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morgon - ftjernan /kall tindra på en ljusnande him-
mel. Men när fkall en ftråle af glädje uprinna i
detta hjerta? Djupa, ryftiga mörker, fom nu omgif-
ver mig, måtte du blifva det lifta, evigt fortfatt af
Dödens alt omfamnande natt! Ja i grafven är lugn
och den förtviflades fifte, ende Vän är Döden. Kom,
evige fömn! Hut mit öga för ljufet, mot hvars gla¬
da blick det dock altid tår-fullt uplyftes! Redan
är jag död för hela Naturens Ikönhet. Blott för
min afledna Vän ftår detta hjerta ännu. Han är
min ende, evige, qval - fullt förtjufande Tanke.
Enfam ftår jag i natten. Intet Väfen är tilj dä ej
mer Äbelard andas. Skapelfen är et Cahos, en af-
grunå, utom Honom. Jag ville fly ur Henne -

fly omätligen bort. Se där den Älfkades graf - - - y

Ack ftrömmen, mine tårar! Outfägligt bittre och
ljufve ären J. Ack! där ligger Dens ftoft, fom
med en Ängels Ikönhet förente en Ängels öm¬
het. Och jag hvilar ej än, et ftoft, invid hans fi-
da! Gud hvad fer jag? Min Väns, Min Abelards
vålnad nalkas mig. Och hvad hör jag? Hans röft!
— Hans röft, fom fordom mer rörde, än tjufande
Melodier. Är det en inbildnings - villa? Är det en

verkelig fyn? Ja, det är en verkelig. Rysligt
ljufva Skugga! Jag ville omfamna Dig; men flyr

Dig
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Dig af fafa förifad. Och Da S'elf - förfvinner.
Enfam flår jag i natten. Ängslans, Förlkräckelfens
bilder beftorma mina finnen. Vinden tjuter i tor¬

nen, under nattfoglars läten. Vägen ryter mot
klipporna, uplyft af ftumma ljungeldar och den döds-
bleka Månan förgås i kolfvarta måln.

Glômfk a 11,

Stancer af Autor.

Ack! /kall jag Svanen lik, mit öde mig påminna?
Ja! Sångmö, fjung, fom han, hvad fnart ofs föreftär.
Se Glömlkans mulna flod med tyfta böljor rinna,

Och fkölja Tidens fpår.

För-



[ 134 3

Förgäfves fig din blick til Minnets Tempel höjer,
Med Hjeltars vapen prydt, och ftore Skalders namn:
Än någre fecler blott: och lângfamt det fig böjer

Mot glömfkans djupa famn.

Långt förr än lagren hann, Homér! din hjeffa krönaj
Har jorden Hjeitar ägt, och de en värdig fångj
Nu alla glöm/kans rof! — Du och Achil fä röna

Den famma lott en gång.

©, Ärelyftnans flaf! hvad fåfängt hopp dig gläder!
De floder Cefar fick i öknar ramlat kull.
Nej! Himmellkt lycklig den, på dygdens bana träder

För dygdens egen fkull.

Dygd! höga kända! Dygd! At mig ej mänlkor minnas5
Men måtte jag en gång få kunna göra godt!
Det är tyranners graf, på hvilken marmor finnas :

På dygdens moffa blott.

J Ynglingar, fom nu i Gustafs fotfpår firiden,
Begär til mänfkors väl, och Foflerlandets röd,
Långt mer än lagrens pragt, långt mer än pyramiden

Uplifve Edra bröft.
Hvar
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Hvar? kring et biodfullt haf Ilcall jag hans vålnad föka?
Har jorden gömt hans ftoft för fafor och befvär?
Nej! uti aetherns rymd, at ftjernors antal öka,

Se HogenbitJen är.

Hur eldas nu mit bröd! J Hjeltar! til hans ära
Jag helga lyran tar, fom Bard, och Svenfk, och fri.
At fjunga Stora Män, åt Dem at offer bära,

Är Deras like bli.

Men bâta fång och mod? — O! mer än hårda öden?
En gång, en gång får dygd med brottet lika del}
Och glömlkans fvarta moln kring grafven breds,

fen döden

Slöt lifvets forgefpel.

Tyranners vilda brott på Ryktets vingar fara,
Och hämnden deras namn til feclers aflky dömt.
Så, Chriftjern! äfven dit fkaii glömlkan länge fpara,

Då JTngves ren är glömdt.

Du, mina Fäders jord! J Dygder, och Du Ära!
Och ömma Mänlklighet! ack! Hjertats Majeftät,

1 4 , Pä
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På Edert altare, hvi Ikall jag lagrar /kära,
Då glömlkan Hukar det?

Jo! faft en Gud ej fans. — O, mina glömda fäder?
Jag trampar Edert ftoft, välgörande mot mig.
Det ropar: Fngling, bor! den jord, du ren beträder,

jf-ag odlat bar får dig.

Du /kulle, jordens barn! din Skapare förglömmaj
Om åfkor, haf och ftorm ej röto: Här är Gud!
Ack! vid de rika regn, fom, dä du fofver, flrömma

Förgäter du hans bud.

Sprid, Nattens Majeftät, kring mina vänners grifter -
Dit forgsna /ken nu fprid! Jag helgar dem min fång
Har prunkar marmorn ej med ftolta öfverlkrifter j

Hit hjertat för min gäng.

Ack! af en lutad gran i vintrens flormar bruten
En /kalle /kyddas här bland fä och multna ben.
Af jordens öpna barm, hur ligger du för/kuten,

Och hvit af fölens /ken!

Tör
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Törhända, Korpars rof! din moder du bedröfvat.
Nej! min Oreft det är, han, fom gjort ufla godt.
Han .... Mänlklighet, hvad blygd! för dygder

han utöfvat,
En hand full mull ej fått»

Välgärningen förglöms, och henne otack följer:
Men ingen ângre fig .... Man gjordt ju godt ändå,
Välfignadt du, o, träd! du deffa ben fördöljer:

Din telning frodas må.

Dock, hvarför vänners ftoft med tårar fruktlöft väta:
I evighetens natt man mer ej drömma får.
De redan mig förglömt Så måfte jag förgäta

Den, än mig återftår.

Min lagerkrönta graf af dig, min trogna Maka
En helig midnatts ftund, ack! fnart befökas /kall:
Då älfkas du ej mer! Dig qvalets ftormar fkakaj

Men jag är döf och kall.

Så hafta, fvarta våg! Hur lugnt, förglömd at vara.
Förgäta oförrätt, fig fjelf och ödets brott?

I y Dock
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Dock! Om det möjligt jkr, hos mig en känfla fpara

För dem, fom gjort mig godt.

Hvi deffa vålnader i nattens hemika ftunder?
Än för dem hämdens blixt, at ftöra mördarns roj
Än drifver kärlek dem, at fväfva ner i lunder,

Som dufvan kring fit bo.

Om öfver detta klot, der brott och dygder blandas,
Min Ikugga irra fkall,ftum, faknande och räddj
Må i en väftan flackt välfignelfer jag andas

Ikring en uflings bädd.

Men, Glömfka! fig din magt mer vidt, än hafvet,
fträckerj

Et torn af irrblofs lyft i Mälarns negder ftår.
Defs hvalf välgörande en dårars hop betäcker j

Bland dem, fe Elma går.

Utaf fin älfkare hon grymt bedragen blifvflt,
Och fvept i, glöm/kans moln fig lycklig tror ännu.
O! du, fom all din tid åt vetenfkaper gifvit,

Mer fall är hon, än du.
Gud!
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Gud! öfver glömfkans haf Din blick omätlig brinner.
Du varit och Du är — Men Chaos öpnat fig
Och Himlarne förgås, och alt Dit verk förfvinner,

Och alt förgäter Dig.

Nej! Jag af Gud en del. Mit Uphof och min Ära!
Du ropade mig fram ur Glöm/kan, för at bli5
Och nu jag hennes rof? — Jag ikall Dig offer bära,

Jag evig är och fri.

• GU.
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GUSTAF ERICSSONS Skugga

Til

GUSTAF III.

Heroide.

Från dödens mulna hem, i nattens djupa iköt,
Hör, Ätling! hör min röd, och här min vålnad möt.
På ftridens fält mig möt, i Ikuggors fria timmar,
Där månan, höljd med blod, på Sven/ka vapnen ftrimmar.

Tro ej, at Gudars frögd mit hjerta ombytt har:
I himlen älfkas den, på jorden ällkad var.
Mit fofterland ännu ja! mer än förr, mig ömmar j
Du vet det, fom mig fett i känflofulla drömmar.
Den dagen, då, Monark! Du Sverges ofärd döt3
Hvad okänd fällhet ej, jag, faft än Himmelik, njöt!
An utan afund ej, i Ärans ftolta falar
Jag med min Sone-Son om detta ftorverk talar.
Då Dig Din grymma pligt på krigets bana dref,
1 Dina Fäders höjd en helig tyftnad blef.

Af
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Af Gustaf Adolph följd, där Svenlka hjelmar blänkte,
Jag öfver Frhdrichshamn ner i et moln mig fänkte.
Där fâg jag, Hjelte! Dig bland faror, där Du ftod;
Men kände ej mit folk Jag kände blott mit blod.
Det tilhör ödet ock en gång, at uppenbara,
Hur man förrädare och äfven Svenlk kan vara.

Du fàg Dig om - - - ftod qvar, och Äran til Dig for.
Ack! enfam och i nöd blir Hjelten dubbelt ftor.
Så flår den ftolta Ek, fen ftormen fiutad blifvit5
Och fins ej mer et träd, fom hennes flarn omgifvit.

•— Men hämden har fit rof — Din blick nu alt förmår.
För Svenlka hjertat, Prins! jag än i borgen går.
Hur mägtig ej en Kung, då folkets kärlek brinner.
Den hjertan vunnit har, ock Slott och Städer vinner.
Soldaten känner jag, med den Din Thron jag vann.

£far blott befälet mod, han aldrig fvika kan.

Hvad hör jag ! Folkets röft fig nu med Din förenar.
Hvad fer jag? Ätling! Dig på Moras helga ftenar.
--- O minne ! — Konung! här Du redligheten fer. —-
Och om hos Dal-karln ej: fins dygd hos mänlkor mer?

Med
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Med detta tappra folk, med dem, fom Dig omgifva,
Gäck, Prins ! mig värdig, gäck, Europas ftöd at blifva!
Du går — Jag fkådar nu, hur Segren vingad ftâr,
Och famlar flyrka ren, at hinna Dina fpår.

Hvar är Du? Frän desblickDuljung-eldslikDigdöljer,
I Mufcovitens blod Hon fina vingar Iköljer.
Det Svenlka Lejonet, hur ftolt! nu refer fig.
Det ryter: Viborg bräcks, och Newa hyllar dig.

»

O, Sturar, Torstenson! Bancr! min röft Er kallar.
Han ftrider ! Sen hvad blod uti hans fotfpår fvallar.
Sen hur han ljungar fram!— Jag nu ej mer begär:
Min högfta ära blir, at jag hans Stamfar är.

Dä flagne Svenfkars blod för Dina fötter rinner:
At deras makar Du med ömhet Dig påminner!
Och då pä Segrens vagn til Mälarns ftrand Du far:
At Du förlåter, Son! den Dig förtörnat har!
För otack, mödor, tvång; hvad kan en krona båta?
Nej! Kungars enda lön, är magten at förlåta.
Men blir förrädaren et rof för lagens hand:
Bort ömhet! Blod! hans blod! Så ropar Svea Land.

. . Gm
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Om Sprengtporten - - - - hvad namn! Jag fer en
afgrund brinna,

Där Guftaf Trolle gläds fig öfverträffad finna.
Och en otackfam hop, fom til Din ovän hör.
— En enikild glömma kan, det ej en Konung bör.

Men,morgonrodnan ren kring Härens rymd fig fprider.
Hvad framtid för min fyn! - - - - O, Gustae

Adolphs tider!

En äreftod, Monark! uprefes nu åt Dig.
Jag jorden gråta fer, och Himlen frögda fig.

Dock! kan en äreftod, kan catafalkea fvara
Emot den känfta, Prins! at mänikors fällhet vara?
Farväl! Min Skugga flyr — Odödligt är Dit namn.
Farväl! — Jag väntar Dig i krönte Hjeltars famn.

Freden,
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Freden,

Ode.

Den känfla, Gråhårsman! du har
I Dalarne, när ömt din ende fon dig möter,
Med krigets märken prydd, och plogen från dig tar,

Och fager: jag din torfva fköter,
Gäck, hvila dig, Min Far!

Upfylle hon mit bröft! — Och du, o ftarka låga,
När Hjelten tog fit fvärd i hand,

At, fina fäder lik, fit lif för Sverige våga:
O, Kärlek til mit Fofterland!

«

At Skalden fkänk, /känk den förmåga,
Som du den ädle gaf, mot fiender at tåga! —•

Jag fjunger GUSTAFS lof, och Fred kring Mälarns
ftrand.

Kli

Hvem var det, fom, då Ödet väckte
Den e»ld, i alkan länge brann,

Sin

nr" TIT Wlifl i
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Sin arm få Guda-likt utfträckte,
At hon förfvann,

Och lågorna med lågor Häckte?
Ack! GUSTAF, det var Han!

Hvem var det, fom då forsfar firömat
Utäf en Hagen oväns blod,
På fältet ljungande få ömat,

At menikligheten der har reft Hans äreftöd|
Som vigg-beväpnad kunde gråta,
Då vid Sin fot Han rofvet fann,
Och hämma fegten, och förlåta?

Ack! GUSTAF, det var Han!

Så, fàmma moln, fom å/kor kaftat
Och härjande kring rymden far,
1 rika regn frg gjuta häftar:
Och man förgäter olycks där*

Europa! i din barm har blod ej ftrömmä hunnit
Och Himlen icke ropat: Nos!

K k
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Ej GUSTAF ADOLPH fjelf fä ädel feger vunnit,
Som då, Monark! Dit mod kring Oceaner brunnit:
Du vände ögat bort, drog ut Dit fvärd - och flog.
De föllo: Du dem fåg med fmärta,
Ät fången fade: Fred! --Blif lycklig, fom mit hjerta!

Svenlkfund! dit fordna namn du mifter:

En efterverld en gång fkal dig Kung GUSTAFS ge.

Han, fom i nitton år har varit Sjelf Minifter:
Nu General, och Segrare.

Ljufvare ej vefian fänkes
På den ftilia böljan ned,
Än då Han ofs återlkänkes
Han! fom ljungat, och gaf fred.

JlJu ville, Drottning! alt förfaka,
Du glömde Fofterland och Bror. —

Men, til at vara GUSTAFS Maka,
Och
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Och vara Gustaf Adolphs* Mor,
Och MAGDALENA! — Ack! hvem undrar,

Du är flor!
t • V

Svea i Dit Ängla-lköte
Gjuter fina känflor ned. —

Dä Dig GUSTAF gjorde möte,
Trött af lagrar, krönt med fred:

Välfignande uti fin koja
De Enkor nyfs Du bergning gaf,
Och Fången ryckt ur nefiig boja,
Det endaft Gud och Du vet af,

Mån deras böner ej til Den, fom fig förbarmar,
Ha gjort, Du Huta fått Dm Kung i öma armar?
Ej för Din Kronas fkul mifsunne vi Din lottj
Men den är afundsvärd, fom, då han kan, gör godt.

A t en nyfödd ftjerna ljunga
Öfver Höglands böljor må!

K 2 Her-
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Hertig Carl! Dit lof vi fjunga, —
Hur Dit Namn hon Ikulle fä!

Nej! Carlavagnen ej i hafvets djup fig fänker,
At icke Seglaren på Dina Storverk tänker.

ÎVÏen, på en fäker ftrand, fen ftorwien lugna hunnit,
Jag, Torstenson! Din vålnad fer.
Der, Meyerfeldt, fom fegrar vunnit,
Der, Plåten, Han Er lagrar ger.

Du, Store Man! få värd Din ära:
Vår tackfamhet emottag nu,

Och med en CRONSTEDT^gack, på Ärans fält dem fkära!
Och, Steding, Du!

Och, Armfelt! räck, til hjeffan räck Din hand!
Bryt der en lager af, en Vegesach, at kröna!
Den kan/la, at J frelft et tackfamt Fofterland, \

Skal mer än Kungar Er belöna.

I» Britter! värdige at följa
Den Kung, fom vågat har Sit blod,

Från
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Från Mälarns intil Themfens bölja
Beundras Edert mod 5

Och Svenfka Hjeltar /kola hölja
Med lagrar Eder äreftod!

Och , Mödrar! fom på glädjens ftrand
Ej edra föner återfunnit,
Då deras blod för Sverge runnit;
Förgäten, ack! Naturens band!

Hvad ära för en mor, när fonen lagrar /kurit,
Och döende han fvärdet höll,
At fäga: fen, mit /köte burit
Den hundra /log, förr än han föll.}

Strålar blidt på våren ned
Solen efter vintrar fprider;
Höften fen ger fälla tider;
Likna henne nu, o, Fred!

GU-
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GUSTAF ADOLPHS Åre/lod.

»Otolt brufar Målarn, och höjer
Sin evigt fvallande flod.
Ryktet pä vingarna dröjer —

GUSTAF ADOLPHS Äreftod,
Refes utaf hans Like och Blod.

J, Birgers Öar! vidt er ära
Skal ljunga öfver Seinens ftrand,
Och Hjeltar eder offer bära,
Och mpdren flräcka ut fin hand
Och vifa Stöden, för at lära
Sin fon, at älfka Kung och Land.

Et hundra år förut man fâg din födilo-timma:
O, Hjelte! en comet kring Nordens ftjerna brann, *)
Din förfta Åreftod på Himlen fkulle ftrimma,

Den

Man vet berättelfen af Tycho Brahe, och at hundrade år
efter Hjeltens död, den 6 November 1732, upfteg från So-
lens upgång en få faflig dimma flera mil kring Lutzen, at
ingen höftnatt varit dyftrare.
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Den andra du på jorden vann;
Och efter hundra år, den dagen du förfvann
Germanien blef betäckt med moln och dödens dimma.

Så, när at jorden fällhet ge,
En Gud från Himlarne fig fänkte,
En ftjerna det förkunnade,
Och då han dog, i natt fig blodig fölen dränkte.

Sachfen, dig han räddat har,
Och på dina fält han dignat:
Otackfamma! är än qvar »

Stenen, den du knapt välfignat?

På ftranden af et haf, fom ekens rötter loffar
Se der et åldrigt tornj det tid och öden troffar,
Orörligt, hemlkt och hotande.
Från Norden en orcan med tufen ålkor hallar*
1 hafvets afgrund tornet kaftar,
Och hvirflar bort ruinerne.

Så, Tilly! tretti fegrars ära
Vidt öfver jorden höjt dit mod:

K 4 Du
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Du tror ej Gud kan dig förfära,
Ej viggen nå din äreftod !
Nu Nordens Lejon mot dig rafarj
Du bleknar, drar dit fvärd, och fafar
Och dränks i dina härars blod,

J Hjeltar, mänlkors mördare!
De tårar, de olycklige
På torfvor tackfamt låta rinna
Vid minnet af välgörare,
Skal vandraren ej nånfin finna
På eder marmor, prunkande - - -

Men GUSTAF ADOLPH! då din ära
Af Ryktets hundra munnar förs,
En ftilla fuck i dalen hörs,
Välfignande dig offer bära.
För Religion du ftupat har!
Som hon odödlig ikal du blifva*
Och tårar åt Din ftod vi gifva,
Faft Konung du och Hjelte var-

Höljd i odödlighetens ikyar
Til Ryktet Äran ljungvild lopp;
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35 Han föll, och jag hans namn förnyar —
35 Förkunna det til Svears hopp. "
Och Ryktet då på Tidens vingar
Bröt genom molnens djupa natt.
Sig til den ljufa thorn det fvingar,
Der VASA krönt bland Hjeltar fatt:
33 Din Son-Sons minne bör uplifvas.
33 Med egen Guda-hand en Stod åt honom fätt!33—
33 Nej ! denna Stod Jkal honom gifvas 33
33 Utaf Den Stôrjie af min Att. 33

Strax ner i det eviga djupets famn,
Väntande Ryktet til Sederna flydde.
Nu /kallade GUSTAF den TREDJES namn $
Och VASA ropade Ryktet — Det lydde:
Och Äran kom, och Hjeltens Äreftod
Blef reft utaf hans Like och Blod.

/

Prins! detta Blod, at värdig bli,
Du, fom hans Namn har fått, Du bör hans minn»

hedra

At ej bli honom lik---det vore dig förnedra,
Hvar gång du Stöden går förbi.

K y Och,

/
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Och, Yngling, fom med häpnad fer,
Hur Oxenstjerna och Baner,
Och Torstenson, och Gustaf Horn dig mana,
At väga fram pä deras hjelte-feana,
Djerfs, Yngling, djerfs at våga mer.
Hvart enda tidehvarf af nya lagrar blänker,
Och Himlen ftora Män med ftora Kungar Ikänker.

At vara Sven/ka Hjertats tolk,
Monark! Din äreftod /kal refas i Dit Rike}
Och då ej födas kan Din Like:
Emottag den utaf Dit Folk.

Cethfe-
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Ge tbfeman c.

Oratoriu m.

Första Afdelningen.

Första Inträdet.

JOHANNA. SALOME.
ISRAELITER. ISRAELITISKE QVINNOR

och BARN.

JOHANNA.

Förgäfves föker du at dina tårar dölja:
Blygs ej : de hedra öma bröft.
När aftonrodnan fänks ner i en flygtig bölja,
Och månan bäfvar fram vid näktergalens röft,
Och i en valmogs flackt åt Konungen och flafven
En önfkad hvila ger,

Då flyr en känflofull til öknen eller grafven,
Och åt en annan verld med hoppets blickar fer.
I enflighetens djup, hur himmelfkt, då, at andas!

Hon,
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Hon, den af ödens ftorm förföljdes öpna hamn;
Men när i vänners Iköt med tårar tårar blandas
Det gifver dubbel tröft— Flyg i en trogen famn!
Är icke denna däld dig kär?
Meffias ju få ofta viftas här!
Se detta cederträd ... kanlke fen Davids tider
o

At vandraren det länt fin Ikugga — Salome,
Vid fkenet nattens blofs kring Moria utfprider,
Vid Kidrons fakta forl, fjung om din Frelfare,

SALOME.

Nattliga dà'Ider, jag flyr i de fpåren,
Som mina fäder ha trampat för mig.
Abraham här i de menlöfa åren
Skådade offret, och frögdade fig.
Moria! faft än ftjernornas blickar
Gjuta kring Salem en föfvande flod;
Hämnaren fnart fin åfka, ack! fkickar,
Och dina rötter bli dränkta i blod.

På tiftlar trött han gick en uflings bädd at finna,•

At ullingen at helfan ge,
Och fökte ömt den fattige,
Livats tåtar hunnit ej, förn hjelpen kommit, rinna:

x Den
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t)en rike endafl, mötande
Han hördes, fruktlöft ack! om men/klighet påminna.
När nånfin fåg du til hans fot
Af ångrens ormar qvald en brotfling komma åter,
Om ej med öpen famn han honom tog emot,
Och fade: Råds ej — Jag förlåter.

EN ISRAELITISK QVINNA.

Den fkärf (jag vittne var) O, minne ljuftochömt!
Som enkän, nödftäld fielf, åt fina likar Ikankte,
En Ikärf ( des egendom ) i känllor honom dränkte.
Det ulling ufling ger blir ej af Himlen glömt.
Den rike med förakt ger den, hans fel berömer -

Du, arme ! hvilken tröft: Gud efter hjertat dömer.

JOHANNA.

Men hvarför, Salome, men hvarför denna grät,
Och denna blick fåhemik! hvad aning dig förikräcker?
Min vän! den döda fjelf upväcker
Kan aldrig följa dödens firåt.

* SALOME.

Johanna! du ej Vet i denna fafans natt,
(Ack! at jag andas än — at ej mit hjerta brifier!

, Har
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Hur kan denlefva, Gud! fom den han äl/kar mifter )
Meffias, Fädren lik, vid offer-bordet fatt.
Af fina vänner der omgifven,
Han fade, med en ton, fom få på hjertat rår;
" Beröfvade J mig nu blifven;
" För er, för verldens fkuld, til hämdens död jag går.
" I mina armar ömt er fluten. —

" Jag menfkofiägtet nu af mig en hugkomft ger.
" At, dödlige! J frukten njuten,
"Tils des jag ropar: Jord, hör op, at vara mer!
" Min död den hugkomft är — J mig ju minnas bören.
" Förfamlens, talen om min kärlek och min nöd.
" När åt en torftig J en hand full vatten fören,
" En hand full vatten blott! då firen J min död.
" J fen, för er jag alt förfakar:
" Förfaken laften ock, af kärlek blott til mig.
" Från vaggan til ergraf, fom Gud, fom vän, jag vakar,
" Tils evighetens port för jorden öpnar fig.
"Och då, när domfens viggar brinna,
" Då mer ej någon bön på detta hjerta rår,
" Jag i hvarannans fköt er broderligt må finna;
" At endaft fåfom far jag jorden famna får.
Betänk, Johanna, nu han til fit bröft dam fluter,
Det oljo-trädet lik, föm lif och trefnad gjuter
Ikring den park, hvarpå det ftår.

CHOR.
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CHOR.

Han kommer! Han kommer! Inför din fot

Dyre Medias, vi kafia ofs neder.
Tag våra hjertan til offer emot.
Du ej förlkjuter den ömt dig tilbeder.

EN RÖST.

Nej, då vid grafvens rand min enda dotter var,
Han med en Gada-blick åt henne helfan Ikänkte

Jag bad ....

EN RÖST.

Och äfven jag, juft då jag bedja tänkte j
Han dagen återgaf en blind och åldrad far.

ET BARN.

Ack mig i ljufva faders armar
Välfignande han ofta tog,
Och fade ömt : Jag mig förbarmar.
I Bethlehem du lycklig dog,
Du mer än afvunds-värda fkara,
Som för hans ikuld upoffrat dig!
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Han gjort få mycket godt mot mig . . .
Hvi kan jag icke tackfam vara?

SALOME.

Med et öga, fom kan gråta,
Nödens tårar ikådar du.

Äger menikligt hjerta nu,

Hjertats fvaghet, at förlåta.
Du blef menlka likfom vi,
Likars kärlek at ärfara.
Det är högt at dyrkad vara,
Ljufvare, at ällkad bli.

CHOR.

Han kommer! Han kommer! Inför din fot,
Dyre Medias, vi kalla ofs neder.
Tag våra hjertan til offer emot,
Du ej förlkjuter den ömt dig tilbeder.

Å v dr a
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Andra Inträdet.

DE FÖRRA.
MESSIAS, ocm en del af HANS LÄRJUNGAR.

MESSIAS.

För mig, hvad tröfirik blick i denna fafaâs {läfid!
Du folk, fom i mit fköt en moder lik jag burit,
Vet, nu fullbordas Ikal det eviga förbund,
Som Abraham jag fordom fvurit.
Til korfets bittra död för verldens brott jag går.
J Ikolen dock ej faderlöfe blifva.
Jag återkomma vil, at er mit Rike gifvaj
Ack! alt5 men glömma er, falt Gud, jag ej förmår,
J minnens ju förflutne årj
Bedröfvens ej! J känna bören
Den ömhet, fom för er, er vän, et broder bär.
J döden kärlek ftarkaft är.
Hur lycklige, om J min vilja gören.
Mig verlden hatat har, fnart Ikal hön hatå ef,
För min fkuld er i tunga fjettrar Hutft
Men Gud fit barn ej öfverger.
När hoppet ej kan olja mer

j tålamodets lampa gjuta.
l Som
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Som Fadren ällkat mig, jag er ock ällkat har,
Och dermed J hans vilja prifen,
At kärlek J emot hvarannan vifen,
Barmhertige, fom Min och Eder Far.
Sin enda Son han nu för er i döden gifver,
Cch om J Ikåda fän den icke på mig tror,
Om J en ufling fenj ack! kallen honom bror.
Blott genom menlklighet Gudomligt hjertat blifver.
Och den är icke värd, at kunna göra godt,
Som ångrar hvad han gjort, om otack blir hans lott.
Ànnu J grafvens rand ej hunnit,
Som fremlingar J vandren här.
Hvar enda jordens flack fin ros, fin tiftel bär,
Och ingen tår på jorden runnit,
Som ej i Himlen räknad är.
Ack! ren en afgrunds eld mig bränner,
Och jag förrådas fkal... hvad tanke! - Mina Vänner!
Och jag förrådas fkal, ack! utaf en af er,
Och ännu mer,

När nu, jufi: när mit blod för verldens frelsning rinner,
Nu, nar jag med en blick i Tidens fecler fer,
Jag endaft marmor-hjertan finner,
På hvilka ej min blods kraft rår,
Ack! hjertan, fom mit namn förfmäda,
Som blygas för mit kors, och le åt mina får,
Och i min marter-fkrud mig häda.

Hvad
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Hvad kan en dödlig mig — mig Gud för dyrkan ge,
Och hans förakt mån det min höghet fårar?
Men ack! det grämer mig, mit blod och mina tårar
För dem jag äl/kar ömt . * få plötlligt rinna fe.
Förkannen hvad J hört. Jag er kring verlden fänder»
J gråten ... Frukten ej —- Min kärlek alt förmår»
Den hand, fom dagens fackla tänder,
Skal gjuta fällhet ut i menlkollägtets fpår»

Och Du, och Du, Min Far! nu fiunden jnae är,
Det mit och deras öde gäller.
Här, ner i nattens djup, här Gud, fom du, jagfviir,
At mellan dig och dem jag mig et offer ftaller»

Nar chaos i fit mörker låg,
Och under tyfta fuckar /kälfde 5
Min allmagts blick pä chaos fåg,
Och verldarne ur mörkret hvälfde —

Men nil, i floftet bögd, jag ligger här, Min Far!
Alt hvad du mig befalt jag fnart fulbordat har.
I famma ljus din Son förklara,
Som fordom han med dig i evigheten bar
Långt förr än jorden grundad var.

L 2 jag
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Jag ter, Du ville ock bevara
Dem mig til gunfilingar Du Ikänkf.
Ja! om en gång du hämdens vigge kallar,
Och han et hjerta når, fom med mit blod jag fiänkt,
A t magtlöft den tilbaka hallar.
Än mer, min Milde Far! om uti Ikulder dränkt
Vid grafvens ftörta brant en grånad brotlling fväfvar,
Och från hans bröft en fuck med full förtrölian går,
Och på hans läppars rand mitNamn med döden bäfvar:
När då inför din Thron jag vifar mina får . . .

Min Far! för deras fkuld, at ock han tilgift får.
För den i mörkrets djup förfkutna hedna-lkara
Mit blod, mit kors, min död tag til förfoning an.
Den man ej känna lärt, man ju ej älfka kan.
Dock vil jag ock för dem Dit Rike uppenbara.
Ja! Min och alla Väfens Far,
Jag vil, at der jag är, der fkola de ock vara,
Som mig til arf du gifvit har.

O, Simon! dina tårar firömma,
Men vet, i denna natt Ikal du din vän förglömma,
Förneka och bedra — Jag fäger dig ej mer. —

SIMON PETRUS.

Jag? Herra!
MES-
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MESSIA§.

Simon, halt! — Hvad kärleks eld mig bränner!
Uti min nöd mig ingen känner;
Men i mit majeftät vil jag dock känna er. —•

Flyn! dödens moln jag nalkas fer.
I molnet döden är, och Gud mig öfverger.

CHOR.

Fafans moln! ack! blixten brinner,

Slingrar fig kring palmens topp.
Molnen ilutas, han förfvinner;
Dundren fylla djupet op.
Än en blixt i hvirflar drifves,
Kroffar cederns falla rot;
Trädbevuxna bergets fot
Af et blodigt dam omgifves.
Stjernor under thordöns knall
Domnande på viggar fväfva.
Hafvet ryfer, bergen bäfva —
Det är Gud, fom lida /kal*,

L s Tre-
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Tredje Inträdet.

DE FÖRRA,

DÖDS . ANGELEN,

Har , Vid fin Guda-Thron, den Högftbefuttne fväf}
J5in allmagts högra arm i åfkans afgrund fträcker,
Och med fit ögonlock Seraphers ljus utfläcker.
Och på fin hjeffa natten bär,
Hans anda hellebergen bräcker,
Millioner haf hans blick fôrtà'r;

Hör pä hans läppar thordön fväfvn!
Hör? Jprd! hör nu hans röft, och bäfva!
Här, vid fin Gpda-Thron den Högftbefuttne fvär;
Jag Evige oandlig dr.
Oandligt ftraff Min magt, Min höghet kråfva,
Träd fram - ej mi hdin Son, nu Min Förrädare.
T'-äd fram ^ ej til Din Far; träd til Din Domare,
Der menfkojldgtets Irott liti et hlodbaf Jfrömma,
Hår fvallar hämdens helfvete,
Med djeflarnes fôrhannelfe.
Jlit! vredens offer, hit, at fifta droppan tömma/
plit ! — Vid min Guda-thron jag fudr —•

Jag Evige Oandlig ar.

ÇHOR.
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CHOR.

Hämdens blixt från vredens thron
I en blodig ftorm nu ilar.
Ack! Han ligger för des pilar,
Likfom Tålamodet hvilar
Mellan Hoppet och Religion.

ISRAELITISKE QVINNOR.

Ack! af den eld hans finnen tär,
En fvafvel-rök från hjertat dammar;
Och blod utur hans naglar krammar
Den ångeft, fom i fjälen är.

MESSIAS.

Alt är dig mögligt, Herre, min Far!
Hämma din vrede — Jag afgrundar lider.
I ftoftet för Dig fom en matk jag mig vrider —
Dock — dertil i verlden jag kommit ju har —

Varde din vilja, Herre! — Min Far.

DÖDS - ÄNGELEN.

Sin fafa natten nu föröker,
Och bäfvande et chaos föker

L 4 Vid

r
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Vid grufet af millioner år.
Med fallna vingar Tiden flår,
Mot dödens afgrund jordens klot
På fpitfen af fin axe] hvälfver,
Och menlko -flagtets öde ikälfver
Vid oljo-bergets bruftna fot,

*

Så fager Han, fom var, fom år, och blifva fkah
" Ur djupet ljungafram, du qvalda afgrunds Ikara,
"Til denna kamp, at hopplöft vittne vara.

,?på Mennilkones Spq med dödens portar fali!^

CHOR,

Nu ftörtades djeflarnes eviga ve,
Ack! ner i hans hjerta nu ftörtades de,

MESSIAS.

Min Far Än vågar jag dig be , • •

DÖDS-
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DÖDS - ÄNGELEN.
.^ ... .. ... f

Biand Edens ruiner, hör Hämnaren ry-ler:
f} Förbaonejfe ! Förbannelfe ! "

MESSIAS.

Nåd! Nåd! ..... Din vilja Jke»

DÖDS - ÄNGELEN.

Emot Guds Majefiät ej ftraffiös någon bryter —.
De voro änglar, djeflarne.

MESSIAS,

Hvar känfla Kr et helfvete.

DÖDS - ÄNGELEN,

Du, Evighet! Du, fom befallning fick,
At med millioner qval millioner väfen gömma:
Med deffa väfens qval ner i hans hjerta firömma,
Förvandlad i et ögnablick!

MES-
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MESSIAS.

Gudomen fvigtar . . . . . Hvart flörtar du mig!

CHOR.

Pierre, ack! Herre, förbarma nu dig!

DÖDS - ÄNGELEN.

I chaos - lik dvala J, Änglar! er fluten.
I eviga natten, du Himmel, nu hvälf!
Den kraft, hvarigenom J falighet njuten,
Behöfver den Altförmående fjelf.
Til intet et ögnablick! — Sin ftyrka han famlar,
Tar ur fit Iköte fin fällhet, fin magtj
(Och Du, fom i djupet bland afgrundar famlar,
Rys offer!) —och alt, hvad hans Anda frambragt,
Alt til en känfla af marter förbyter —

Fullbordadt! —- Hör, hör Hans blodlyfina röft,
Pä kroffande viggen alsmägtig nu ryter.
Fall! . . . Ljunga!

MESSIAS.

Min Far!

DÖDS-
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DÖDS - ÄNGELEN.

Störta ner i hans bröft,
j

MESSIAS,

Ack• t • t t Ah.

SÄRSKILTA RÖSTER.

Hans inälfvor brinna*

*

v

Förtviflan! Hur tändren fflpt berget han /kär!
*

Krälar i Tanden —•

*

Blod-tårar rinna —

*

Huden förtärd på hans anlete är.
T

Fram
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Fram emot hjeffan hans ögon nu hvälta.

*

Med armbogen gropar i berget han -gör.

©ethfemane bäfvar —•

#

Stçnarne fmälta,

*

Då fraggan från fvullnade läppen dem rör.
t

*

Ack! nu til bergets topp,
Han i förtviflan rufar opp,

#

Se! altför fvagt mot denna fmärta,
Des klyftor loffna för hans fot.
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En kaftar han uppå fit hjerta.
Och jorden tar remnande honom emot,

CHOR.

Ack! vi förlorade, brottfliga, arma,
Förbarma Dig, Gud! vår Gud Dig förbarma!

DÖDS-ÄNGELEN.

Bryt in! ... i hvar ådra

MESSIAS.
' * *

Ack!
'

-, 7

DÖDS-ÄNGELEN.

Långfamt! . . få! . . . få!
Nu f!ag uppå f!ag! — Då du menniikan bränner,
At Gudomen djupet af Gudomen känner,
Djupet af ftyrkan, af hämden — Väs ... flå!

MESSIAS.

Hvar är jag!
DÖDS-
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DÖDS-ÄNGELEN.

Bryt in, du qvallfullâ Ikara!
Underhåll lågan med fprutande ve!
Ormfulla grifter dit flytande vara,
Drucken af högmodj glad dig — och fe!

MESSIAS.

Skapare!

DÖDS - ÄNGELEN.

Ila!

Nerv ifrån nerv uppå blodiga fvall —

Slit — Spänn dem ! — martera -— höj dig -— och fall!
Hvila!

MESSIAS.

Dock, min Far!

DÖDS - ÄNGELEN.

Träd up til hans fida.
Alt uphör — fe Himlarne öpnas för dig —

För
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För jorden — Se, afgrundar öpna ock fig —

Fort, djeflar!

MESSIAS.

Nej, hâlt! - Jag är här - Jag Ikal lida.

De äro mina! — af min plåga
Får jag vid denna tanka tröftj
Och, har du åfkor i din båga,
Så har jag hjerta i mit bröft.

DÖDS - ÄNGELEN.

Lyd, flrafifande vigge! lyd Hämnarens röft —

Alt Ikal då fullbordas, från evighet ämnadt,
Til det Ma, förlkräckliga daget, fall ner,
Samla alt blod, ännu icke hämnadt.
Ljunga! tils des han ropar: Ej mer!
Ack! i hans Iköt är jord-klotet lamnadt.

»

Så! — långfamt nalkas den Evige nu

Förgifta ej oikuldens domnade Himlar.
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MESSIAS.

Jag freifar . . . ackï dödlige . . .

DÖDS, ÄNGELEN.

Dignar ej du?
Vid foten af Hämnarens Thron, fe, han hvimlaf»

*

Ren den Rättfärdige från thron fig uprell härj
Men jordens rymd ännu et blodigt ftoft betäcker;
En hand han ner i fvarta djupet räcker,
l viggen med den andra tar —
En fjö af evig eld utur hans ögon far. —

.Nu Se! Han fätter fig .... (och thron, och himlar
ljunga )

Ät ftoftet på dit hufvud ftrö,
Och viggen i dit hjerta flunga —

Döden dö:

GHOR.
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CHOR.

Dit hjerta, Herre! alt förmår.
Til dig, fe! meniko-llägtet träder.
Du ljungande på viggen ftårj
Men fufar ömt i väftan väder:

Då kärleken på magten rår.

Slut på Forftä Afdelningen.

*

M A u okâ.
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Andra Avdelningen.
t

Första Inträdet.

GABRIEL. AB AD ON.

GABRIEL.

Sänken er, J Zions Fäder,
Frän er höjd i dalen ner.

Han, fom lider nu för er,

Våndfull upför bergen träder.
Der han efter hjelpen fer.
Himlarne Din kärlek fjunga,
Herre! Du, fom alt förmår.
Med Din blick kring jorden ljunga:
Se hvad rof engång Du får.
Hedningarnes frelfta Ikara
Ner i feclers djup Dit namn,
Skal tilbedja och förklara,
Höj Din arm! Se i Din famn
Jorden inneduten vara!

ABA-
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ABADON.

Da mins mig!

GABRIEL.

Abadon!

ABADON.

I Himla-känflors Iköt*

MecL'o/kuId och med dygd din vän jag fordom var.

GABRIEL.

Och nu! ... du vägar detta möte!
Se der vid Kidrons bäck, hur liljan dufnat har
Utaf Mefliae blod . . . men ej för dig utgutit.

ABADON.

1 denna nådens flund ... om hämd är fråga nu!

GABRIEL.

Ja, Abadon! du var ej menlka, dul
Och ...

M 2 ABA-
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ABADON.

Ingen droppa blod, fom här på klyftan flutit
Jag ftjäla får åt mig?

Aek! fann jag endaft en — Han ju förbarmar figj
Hans hjerta aldrig kärlek trutit.

GABRIEL.

Det ej af Verldens Frelfare
Du utan djerfhet hoppas vågar,
Det hoppas af din Skapare.
Hans kärlek i Gethfemane
Nu ftrömmande för menikan lågarj
Tör hända för et helfvete
Han fin rättfärdighet ej frågar,
Men låter blott fit hjerta fe.

Men, domen fullbordas —I domen är döden»
Ack! hvilken kärlek. Halleluja!
Dödlige! i edra lyckliga öden,
Hur gerna ej del ville Änglarne ta!

A<ndra
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Andra Inträdet.

ABADON.

ABADON.

H,an flyr .., jag ait fërtjent... han flyr! hvad hopp
jag har!

Men, när från Himlars högd ®n vän, en mor, en far
Ner i et afgrunds djup fe fina barn och vänner,
På dem ej forger rå, och ingen ömkan känner.
— I Skaparns fköt ej fans et lyckligt ögnablick,

JDm man i ödets bok engång blott ikåda fick —

Och jag förlorad är! — Fördömd får jag ej gråta.*.
I tårar finnes tröft — Nej! du, förförare!
Hämd! Satan, hämd! för dig ännu et helfvete!
Hvad gör jag? Ryter hämd .. . ikring Gethfemane,
Der en ofkyldig dör, at brottilingar förlåta.
Bland dem, jag, ufling, ej! - Hvad fyn!.. . Ifcarioth...
Och han kan tilgift få! — Var ftörre, Gud! mit brott?
Bedraga den, fom vil ur bröftet hjertat rifva,
At räcka det åt dig för at din frclsning blifva!
Til Himlars Himmel flyg: töm, ufling, glömlkans flod:
Vid h varje Ängels blick, du minnas fkal hans blod.

M 3 För-
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Förfonarn nalkas -Gud! hvad hopp mig fmickrar åter-
Förglöm ej Abadon^ om Judas Du förlåter.

Men b.rott mot Gud! hvadhämd! hvadfmärta!
Medias! ... jag mig lycklig mins.
Har jorden upfylt få dit hjertaj
At för en afgrund nåd ej fins?

Tre-
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Tredje Inträdet.

ABADON. MESSIAS.

MESSIAS.

Til denna afgrund /kal jag ljunga,
Sen grafven tagit mig emot,
En räddad verld min kärlek fjunga,
Och Satan kräla vid min fot.

Med åikor fe i mina får

At der hans namn ej teknadt flår,
Se! hur jag men/kan ömt förlofTar —

Jag, Gud! benådar, och jag kroffar.

ABADON.

Mig dock til intet gör.

MESSIAS.

Engång jag Varde! fagt, och hvad jag fagt /kal blifva.
Men, Golgatha! Du röja bör
Hvad nåd.... Fly! Jagkandö,ochkanmigfjelfuplifva~
J feclers mörker fly — och vänta hvad jag gör.

M 4 FJER-
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Fjërde Inträde T*

DE FÖRRA,.

MARIA MAGDALÉNA.

Jefus Çhriflus !.,., Ack !,,. Hvar är jag • • • Blod ..,

Klyftorna bräckta , • *

Män doms-bafunen /kallade ej?
Marmor fhjmma och utfträekta,
O, mina fyftrar ,.., Hjelpen .,, Hjelpenroig ... nej !
Nej! Förgäfves .... Jag fram inför Domaren våga!
Hålt, djeflar!,..men fåg jag — ack! h vem?-är det han?

Q, min Medias! Du kan . , . .

I dentia /fällning , , , i denna låga . , .

I elementer! ... hvilken fuck han nu drar. •

Han fuckar ... Och berget i hafsdjupet far.
Af alt hväd han fagt fullbordan jag finner,

Herre, förbarma dig!
Är det för mig) den brott/liga ... mig!
För floftet .... Upofïra mit hjerta! - Hvad vinner
Alsmägtige, Du !
Skynda, intag Din himmel. På Cherubims vingar
Ur intet framkalla Serafer ännu.
Störta mig Nej! Din kärlek Dig tvingar.

Barm-
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Barmhertige Herre! .... Hâlt, hvilken röft!
Hvilken fyn! — Brift blod-fpända öga!
O, Adam! du dröjer ännu i det höga;
©ch hejfvetet är i din Skapares bröd,

Nu, långfamt ifrån den Högtdundrande brinna
Gränslöfa blickar — om fölen dem når.
Som droppan i hafvet hon ofedd förgår.
J, afgrundens andar! J föken dem hinna.
Blott af en enda J fkolen förfvinna,
Och eder evighet varda et Nu. . . .

Nåd! Hjelp mig!.... Förloffare'- hvad? ... är det Du?
Är Magdalena Din Lärjunginna?
Bjud, at hon nalkas-Nej! i denna marter-fkrud -

Jag flyr, jag flyr. Din blick mig bränner.
Ack! hjertat nu Din blods-kraft känner . . .

Hvad Himlar!... jag förgås - Min Herre och min Gud!

MESSIAS.

Hvad fkulder! Hvad domar! Hvad fmärta!
Hvad djupa nyfs fkapade ve!
Dock, Fader! dock kroffa mit hjerta3
Blott menfkan jag lycklig får fe.

MARIA
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MARIA MAGDALENA.

Styrka mot ftyrka: Hvem fegra Ikalï
Der brådftörta Vredens vidtgapande fvall:
Der Kärlekens lågor mot forffarna brinna.

MESSIAS.

De fkola vinna.
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Femte Inträdet.

DE FÖRRA. KRIGS - KNEKTAR.

JUDAS ISCARIOTH.

MESSIAS.

IVlin vän! — Och du förråder mig!
Jag Hutas nu i dina armar! —
Ifcarioth, betänk! — Men än är nåd för dig.
Se berget blodbeftänkt - Bed: och jag mig förbarmar.

CHOR af KRIGS-KNEKTAR.

Skallen J röfter! af glädje-rop, fkallen'
Hämdlyftne ta vi Förrädarn emot.

MESSIAS.

Fallen!

Fallen beväpnade ner til rnin fot.
Från Himlar, fom mit välde fjunga,

Jag
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Jag kunde hämdens âfkor ta:
Förtärande de ikulle ljunga —

Än är Jag Göd !

CHOR af ISRAELITISKE ^VINNOR,

Halleluja!

MESSIAS;

F/len, ftigen up! Til Golgatha mig fören.
O, mine fiender! til eder vän mig gören.
Jag viggen., och jag korfet bär —

Men ät den ångrande mit blod dock helgadt är.
Ner från min Faders Thron min kärlek blott mig drifvitj
Och lyckligare jag, faft Gud, fom men/ka blifvit.

( hl Ovinnorna. )

J gråten! J mig känna bören!
o

At Lazarus jag lifvet gaf igen.
Min röft ej mer J hörenj
Mit öga följer er — och jag är far och vän.

JU-
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JUDAS.
Vän! - Så han kallat mig - hur detta namn jag hatar!
Förbannad, Mor! dit ftoft —• åt mig du lifvet gaf.
Korpinnan fmekad blir af ungarne, hon matar:
Och jag välgerning njöt af den... ack! fe hans graf!
Och du, lfcarioth! at få fin vän förråda —

Med dolken i mit bröft, törs jag om nåd ej be.
Förbannelfe! Förbannelfe!

Til Golgatha din gång jag hämnad måfte fkåda,
Och flyr tii helfvete.

MESSIAS.

Marteras jag ej nog!... Min Far! at jag fkal fe,
Det en olycklig fins uti Gethfemane.
Af Golgatha ren fpitfen hvimlar
Bland töknar ifrån dödens himlarj
Men hur jag nöjd upoffrar mig!
En marter-krona fkal raig kröna.
At göra godt, är mig belöna.
GHOR af ISRAELITISKE QVINNQR.

Herre, förbarma Dig!

Slut på Andra och Sifia Afdelningeo.

Mirl-
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Midnatten.

S t a n c e r.

J käre Vålnader af mina fordna vänner
Omgifven mig, och fjung, du ömme Näktergal!
Ur molnen, Måna, bryt! Jag gråter och jag känner
1 enllighetens djupa dal.

Och, Känflor, fom få mildt förljufven all er fmärtaj
Och, Midnatt, fom få ömt mot klagans fuckar tar,

Förtjufen J min fång! — Min lyra och mit hjerta
Jag er ju länge helgat har.

Stum, helig natten är. På gräfet daggen droppar,
Jag hör bland lindars fus den forgfna källans ljud,
Jag fer---O, du Natur! --- fer blommans flutna

knoppar,
Och fälten ropa: Tilbed Gud.

Här
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Här randas bergets fpets af månans purpur blickar,
Som flamma i de träd der mofsbevuxne ftå.

Nu han et mjältfjukt /ken kring multna grafvar /kickar,
Qeh fuckar up ur hafvet gå.

Törhända nu en mor fin dotters flykt begråter,
En maka fuckar fram en trolös makes namn.

Med tilgift i fit bröft hon väntar honom äter,
Ack! åter från en annan famn.

Men långfamt ftjernors Kung af mörkrets djup betäckes.
-Han bleknar - -- närmare i /kuggors dalar far.
På himlen häftigt nu i oceaner fiäckes
Det blofs, Naturens välluft var.

, «

Hvar ä'r jag? - - - Hvar?-0, Gud! - bland fpökens
gny jag fnafvar

På brända Tempels grus, i blod, på dödas ben.
Från hämdens kulor här - - - här ner i deffa 'grafvar,
Här brufa eldar utan /ken.

" Fly dem ! Här brufa de. Hit lifvets ikymt ej hinner.
" I mörkrets dyftrafte fit' brott en brottfting fer.

•
• " Fly!
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" Fly! - Dröjer du: til Gud af hat du evigt brinner*
"Och ve! — ve den han öfverger! "

Skrid, känllofullas Gud, ur nattens öknar åter,
Min tjusning och mit lugn mig dock tilbaka gifj
Gif åt naturens fon! - - - Hvad klagans röft! - - hvem

gråter?
" Din Daura mer ej trolös blif. "

" Här urfint irrar jag, här ikal på dig jag kalla,
" At jag må honom fe, ur töktteri, Måna, fär! "
— Nu börjar ock hans fken kring bleka åkrar fvalla,
Och vild fin luta Daura tar.

Uti en tårfyld barm en dufva rädd hon gömmer,
Ocli fjunger öma qval, då hon på dufvän fer.
" Vil du mig ock bedra? Törhända du mig glömmer
" Och lik Loreiwo öfverger. "

Fôftviïîad, och dock Ikon, hon ner i dalen träder.
Vijd lutans forgfna ljud, då hon på liljor går*
Hör bäckens Ijufva for!, hör väftans tjufta vader:
De fufa karlek i des fpår.
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FörJkuten af fin mor en brott/lig yngling klagar,
Från månans mörka klot den förfta firåle ftjäl,
At hafvets fvalg få fe, at Jluta mulna dagar —-
Med dygden flutas lifvets väl.

Då nattens majeftät kring rymderna fig fpridet,
Sin morgonfol han mins, fin oikuld och fin dygd.
Det fvarta molnet fram med toma dunder Ikrider -- •

Nu mins han ånger, fel och blygd.

Men månan fnart, ack! fnart fin glans/kal återvinna.
Den fläck uppå fit namn en villad yngling fått,
Utplånas ej af år, fom ärorikt förfyinna —

Det blir ej hans, men tidens brott.

Sit hufvud mot fin arm han på ert grafhäll böjer:
" Jag blef dock, Gud! förförd och i hvad fpäda åt!
" På laftens gräns et fteg, och fig en afgrund höjer,
" Der ur ej ångren rycka får. "

"Ja! mänfkan ar bärbar — At jag af vågen föres
"Dit hennes etter mer ej fläcka kan mit namn!

N " Jag
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" Jäg känllor haft och har " - Hvad röft nu fjerran

höres?

Kom äter, kom uti min famn.

En moders röft det är - Bland mänfkor blott de ömma.
Se fonen vid des fot Du jfkrider, Måna, fram.
Men, Tigrar! edra brott er Skapare vil glömma---
J höljen likars fel med Ikam.

Ack! när et barn jag hör fin mor om tilgift tigga,
Och mötande och glad hon dä förbarmar fig,
Mig tycks en brottfling fe inför Guds domftol ligga,
Och höra: $ag förlåter dig.

Der, pâ en kärfvalagd, af nakna barn omgifven,
Uti et taklöft torp et inhyshjon jag fer.
Af tidens tunga plog hans kind är fårad blifven,
I ögat änglars ungdom 1er.

♦

Hur fkâdar han med frögd pä fordna dar tilbaka!
En gyllne purpur bädd är fällan hvilans bo.
Ju lägre trädet ftâr, ju mindre ftormar fkaka,
Och lefva glömd är dö i ro.

Sin
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Sin tiggarftaf lian tar, och nu fin röft uphöjer:
" Dig utan rodnad jag med mig i grafven för. "
(Monarken ej få lugnt fig mot fin fpira böjer,
Då han i fmickrarns armar dör. )

" En magtlös kropp du ftödt för fofterlandet fårad.
" Behofvens barn med hjelp mig ftäds til mötes flått
" Jag af den rikes prakt til bön blef ofta dårad,
" Och, bortvift, ön/kat honom godt.

"Arbeten, mine barn! Om Himlens barm fig Iluter,
"Om vintrar fräta bort det J på åkrar fån:
" Den famma Himla barm i öknar hemligt gjuter
" Det bröd, hvaraf J föda fån. "

Hvem fkal din tiggarflaf, dock med din dygd få ärfva?
Må jag bland ödens ras fiåndaktig bli, fom du.
Fick jag få ftormfritt dö - - - O, Gud! på denna

kärfva j

Jag Ville dö i detta nu.

Men hvem med mordifk blick en helig fiund mig
möter?

Ack! en förtviflad mor med barnet i fin famn.
N 2 " För'n
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" Fôr'n du af hunger dör; en dolk - - - jag denna

fiöter —

" Förfyn är blott en dikt, et namn."
i

En fvala på dens torp, fom mig til tårar väckte,
Sit nä fie hade bygt, och firaxt hon /kåda får,
Hur fvalan ungarne med fina vingar täckte
Och hade korn, faft ej hon får.

Naturen krafde ut fin rätt i modrens hjerta.
Ur handen dolken föll. Från detta ögnablick
Hon tilbad en Förfyn, fom väger frögd och fmärta,
Och bröd för fig och barn hon fick.

Nu förtar mörkrets flod, och natten fig förfkräcker.
På floden åfkan far, i hafvet buller hörs,
Och med fin afgrund upVefuvmot molnen bräcker,
Och häftigt jordens grundval rörs.

Bland eldar, ftorm och fjö en feglare der fvallar.
Ren flammar mallens topp, ren rodret bortryckt är,
På en förtviflad hop ur klippan döden kallar:
Och fe! nu kroffas feglarn der.

Hvad
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Hvad vilda Ikri jag hör. O, hoppet flackt i nöden!
Hvem i et afgrunds ivalg kan öpna dig en hamn?
Religion! - - - Se der en mot —- hon trotfar döden
Pä plankan med fit barn i famn.

Från klippan dungas de och dundrens vågor plöja. -
En eldf;ö ftraxt mot dem ur hafvets afgrund far,

o

At högden modren fer — - med viggen blixtren
dröja:

Naturen fina famband har.

Nu i en hvirfvelvind på ftranden plankan fiöter,
Der rädd, med ovifs fot, hon föker vandrarns fjät.
Hon vågar - - - hon är fri — Et lejon henne möter,
Det ryter — A/kan kroffar det.

Och modren fvimmar ner med barnet mot fit hjerta.
Ur vaggan menfkan förs til ödens ftorm och fvall.
Hon får en droppa frögd, en rågad kalk med fmärta,
Och hvad hon får, hon tömma /kal.

Natt! blodig är din /krud; mer brottet dock för-
(kräcker.

Vid klippans fot om hjelp en grånad niding ber.
N 3 Hans
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Hans ovän hör hans röft, åt honom handen räcker.
Och ropar: hata mig ej mer.

Ur dödens fjättrar ryckt en dolk barbaren ftöter
( Hvad villdjur Î ) mot dens bröfl, fom honom räd¬

dat har;
Men Ödet armen för; en yngling honom möter:
Den mördas — Och hans fon det var.

Från denna fafans fyn en Eremit mig kallar:
"Fly menfkor! Lugnets hem i deffa hyddor fe.
"Det haf du ryta hör, det moln fom dödar knallar,
" Så grymma äro ej, fom de.

"Naturen uphör fnart at ftoftets barn förfära;
"Men de uphöra ej at öka brott med brott,
" Den fvage trampa ner, och lömlka yapen bära
" Mot dem, fom flörre ftyrka fått.

"Fly derför menfkor, fly!

jag dem älika fkal för

Nej! jag bland dem
mig gömmer,

deras Uphofs fkul.
Jag
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Jag tufen brotflingar förlåter och förglömmer
Vid åfyn af en känflofull.

Ännu, O Himladygd! hos ofs du dyrkad finnes,
Ännu från ömma bröft jag känflor fuckas hör,
Ännu välgerningen af den, fom njutit, minnes,
Och än man godt i tyfthet gör.

1

Ej morgonrodnan fram på ljufets vågor träder,
Cch ej i nattens fköt en ädel gerning händtj
Ej rinner fölen ner, och Sig ej Himlen gläder,
At han fit blofs den dagen tändt.

Dock, Midnatt, i din famn fig helft mitt hjerta
fiuter,

Hvi är min ängflan der få vällufifull och öm?
Ack! hvarför denna fuck - - - jag tufen Himlar

njuter,
Och dock - - - af tårar hvilken ftröm.

Snart



[ 200 *]
Snart i en annan natt man känilolös mig fänker,
Der ingen ftjerna mer, ej mer för mig upgår,
Kan/ke en efterverld dä åt mit minne fkänker
Den fuck, mit öde nu ej får.

Y

V

'

GOS*



[ 201 "J

GUSTAF DEN TREDJE

Förlåter och Dör.

Klar, utur nattens djup den flålta Solen bröt.
Naturen fuckade, faft åikans moln förfvunno.
En ovan välluft fig i Änglars hjertan gjöt,
Och Carlevagnens blofs kring GUSTAF ADOLPH

brunno.

Der ftodo Stuvarne, der Engeïbrecht man fåg,
Från WASA flög en blick, lik floden, dåden fvallar,
Och ur en tvinad jord det torra kornet kallar.
Af Himlar väntades en Hjeltes feger-tåg - - -

- - - Och GUSTAF på Sin dödsbädd låg.
Vid den, fe der! - - - Se MAGDALENA,
Lik Religion, då hon fit hopp förlorat har !
Och denne Späde Prins med Henne tårar ena
Förgäta Kronans glans, och gråta blott Sin Far.
ÇARL med Sin Iagerkrönta hjeffa

Ny ~ - Nu



[ 202 ]

Nu lutande mot Majeftätet ftâr,
Hans hjerta häftigt hörs förtviflans fuckar präffa
Han gråter - - - Hjeltars gråt har blod i hvarje tår.
Han ryter hämd - - - Men GUSTAF talar - - -

Kring Cejlons öknar få dem öftanvinden fvalar - - -

Nej! Nej! för fme mördare
Medias ropat få: Min Far, Fårlåtelfe!

Och GUSTAF talar:

" Jag dör. Mit Diadème i tjugu år jag bar.
"Förlåta - - - h vilken frögd, då hämdens eld man

har !

"Bedragen, ofta nog, jag nu den välluft känner5
" At, fallän Kung, Jag ägt, ehuru få, dock vänner:
"Och röner, Konungar, fom födde bli til brott,
" På döden trotfigt fe, när de Sit folk gjordt godt.
" Hvad är jag ikådar nu? Min dödsbädd hvem om-

gifvit?
"En Änka, fom af mig ur nöden räddad blifvit.
" Den faderlöfes tår mot jorden faller tung - - -

"Ack! då man hjerta har: hur fällt! at vara Kung!
"Jag är det än, O Prins! - - - Och Jag, faftän

Du gråter,
" Be-
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" Befaller hämnas ej - - - Jag dör - - - Och Jag
förlåter - - -

Och Han förlät och dog, glad, Aftonrådnan lik,
Dä jordens rymd hon fer af regnets droppar rik.
Och mot Sin Ättling ftrax DEN FÖRSTE WASA

ljungar,
Och Himlar fröjdades, och Han blef ftörft bland

Kungar.
(Han hade hjerta ) - -än förtjuft Han blickar ner,
När i Sin Broders hand Han Sveriges roder fer.

Til
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Til Hans Kongl Höghet RE-

G E N T E N Ôfver Tryck-

fribete n.

PRINS! /kall då aldrig Snillet hinna
jemt up med dina hjelte-fpår?
DU hallar nya Segrar vinna
Förrn det den förfta fjunga får:
Och fall på blod du forgfen träder,
Och häpnar, för den förfta gång,

DU

Hvad Ikådar jag? Et Altare,
Odödligheten det betäcker,
Och Friheten ät Snillet räcker

Sin hand . . . och båda CARL tilbe.
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DU fkyddar ofs, lik Dine Fäder,
Värd Skaldens högfia Äre-fång.

Re'n kring Europa Ryktet ljungar,
At Sverige ftyres af en Gud:
Re'n blekna alle fvage Kungar
Vid glanfen af fa höga Bud!

Natur! hos dig alt Frihet njuter!
Så ftrömmar Ljufet gränslöft fram,
Så Himlen lif i alting gjuter,
Så frodas Ekens höga fiam —

Och Snillets verk, fom gudom ftråla,
De ftörtas? . . . blygd och barbari!
Nej, vara Svenlk och icke fri
Blott dumme llafvar kunna tåla.

Där Defpotismens vildhet rår,
Alt darrar, men fin arghet döljer:
Och Hämdens Spöke mordifkt går,
Och Brottet altid mörkret följer.

Nej, PRINS! nej, det Ikall bli Din ära,
Så hög du den vid Högland vann,

At
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At Snillet offer ät DIG bära

Förutan lömfka ögon kan.

Och om . . . Regenter fel ock äga,
De äro mennifkor . . . om då

1

En Redlig vågar dem det fägaj
Millioner deraf fälhet få.

Som Solen, när hon rinner opp,
Ser för fig Himlens vida bana:
Så SNILLET nu, med mer än hopp,
Går fin odödlighet at dana.

Det vill ej kafla lögnens glans
På mägtige och höge dårar:
Nej, det vill binda Hjeltens krans,
Som aldrig flanks med blod och tårar.

Til ljus i Hatets djupa natt
Ej Bilans blixt kan mer behöfvas!
CARL Sanning vid fin fida fatt,
Och Folket Ikall ej mer bedröfvas.

Stor

iå
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Stor, helga Skugga! har du varit,
Välgörande mot Svea Land:
Störft vid Din död vi Dig erfarit,
Dä CARL fick Magten af Din hand.

i

Frag'
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Fragment,

Nej - fpar Din gråt, min Äl/karinna!
Den känflans flod Du gjuta vill,
Bör blott vid ufles âfyn rinna
Och höra menfkligheten til.
Du vore värd, bedragen blifva,
Om at bedras Du frukta kan.

Hvem Jag - - O Gud! - Jag en Tyran
Hvem Jag, Jaquette - Dig öfvergifva
Jag gaf mit hjerta, utan tvång
Och villigt Du Din hand mig räckte.
Hvem var det, fom min kärlek väckte
Då jag Dig fåg den förfta gång?
Och denna kärleken förfvinna-!

Nej hör min fifta timma flå 5
Och famma helga eld fkall brinna,
Som i mit hjerta tändes då.
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.

At öfver mänfkors fvaghet klaga
Är röja fin - O min Jaquette,
Vi vilje andres fel fördragaj
Då njute vi en lika rätt.
När nu ej hämd och afvund fpara,
At öfva ut fit raferi —

Lät då var enda omforg bli,
At älika och at fäfle vara.

St
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Et Annat.

Förgäfves min harpa jag tager,
Hon vägrar det' fuckande hiertat fit ljud.
Farväl, Min Odödlighets Lager!
Jag glöms, men dock kärvs af en Vän och af Gud.
Jaquette! vill Du trogen mig blifva,
Föraktar jag Ikatter och [ylande Namn.
Den Nåd mig en Konung kan gifva,
Ack! fvarar den väl mot en kyfs i Din famn?

Kla-
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Klagan.

Jag fkådar Vintrens mulna dagar,
Men åter rinner Solen opp:
Jag hör, hur Turtur-dufvan klagar,
Hon klagar - men med ömma hopp.
\

Den fjö, fom rafande fig häfver,
Vid ftormarnes och töknens krig,
Utaf Naturen vila kräfver
Och äntlig får han vila fig.

Jag fer, hur marken vill förfmägta,
Då himlen fig med järn befiårj
Men fnart de fvala vindar fläkta
Och fkurar följa deras fpår.

Ja fjelfva Flickans fiagna hjerta,
Som brifia vill på Àlfkarns g'af,
Blir lindradt i fin afgrunds-fmärta
Af famma hand, fom fiaget gaf.

O 2

I



[ 212 ]

Men jag et tårfullt öga höjer
Tii Dig, Du vafendernes Far;
Mer ömhet Lejoninnan röjer
Emot det rof hon fångat har.

Sj ;lf jag min Varelie ej väller;
När viile jag väl Ikapad bli?
Dä Ödet mig i fjettrar häller,
Så fager Himlen: Du är fri.

Gud, den jag fruktar, faft ej känner
Förlät förtviHans vilda röft!
Du fer den laga kring mig bränner,
Du fer min o/kuld i mit bröft.

Med tårar jag behändigt fuktar
Det mörka lifvets tiftel-ftig,
Som klippig mellan brâdjup bugtar,
Tils den vid grafvens ändar fig.

Et dyftert måln min himmel höljer
Och mäinet ljungar hotande;
Få blixten fafans buller följer
Och djeflar ät min ângeii le.
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Stolt ljungar å/kan fram, den eld ur målnen blänker

Förtjuft med Ikräclc jag fer}
Men fnart et haf af rägn ät jorden himlen Ikänlcer,

Betyder det ej mer?

1 i l m in Moders Sk tig g a.

N^är Månan fig i hafvet fänker,
Vid trädens fas och böljors fvall}
Straxt pä Din graf, min Mor, jag tänker,
Villrådig, hvart jag irra Ikall.
Emellan Ikogens glefa Lindar
Jag då Din ömma Ikugga fer:
De fuckar, Du mit öde ger,



[ «ï ]

Förrådas utaf Väftans vindar,
På branta berg jag klättrar opp,
Mot töcknar matta armar flräcker,

Ej himlens Echos ömkan väcker $
Men hjertat ftyrks af minfta hopp.
I tufen vilda känflors yra

Jag rafar ned til närmfta dai 5
Här möter mig en näktergal:
Jag fiâr uppâ en mjältfjuk Lyra
Och bägge tolka hjertats qval.
Dä börja ljufva tårar ftrömmaj
0 minne af förflutna dar!
En tid jag lycklig lefvat har.
Men hvarför ej en tid förglömma,
Hvaraf jag blott har faknad qvar?
Nu åter mellan löfven fväfvar,
Min Mor, Din dyrkan värda hamnj
Jag hör defs ljud, fom fagta bäfvar
Med forglig ömhet fram mit namn.
Hvart hälft jag går, Du tanken följer,
Jag Dig i himlens ungdom fer:
Du med et Helgons glädje 1er,
Som ängslan fiundom hälft fördöljer.
Den fälla blick Du fänder mig

1 tårar ofta badar fig
Och Du i måln Dit hufvud höljer.

O 4 Hvad!
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Hvad! jag Dit hjertas oro gör?
Da Änglars Syfter qväljes, gråterj
Och Ikyndar hit från himlen åter,
Da Du min ömma klagan hör!
Snart ock mit floft en friftad finner

I grafvens djup, fom alt förtär:
Jag redan lik en vålnad är.
Min lifs-fol knapt fin middag hinner,
Förn den i flygens väg förfvinner.
Dock lika äro feklers lopp
Och timman fom i dag förrinner.
Jag irrar och en tufva finner,
Där jag min graf vill kafia opp,

Förtjuft uti det ömma hopp,
At rörd fig någon Vän påminner
Min lefnads olycks-fulla lopp.
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Ti l m i n H u ft r it.

o

At Dig min fång jag helga bör,
Jag, fom ej drar en fuck, den icke dig tilhör.

Det är uti Dit trogna fköte
Mig Dine blickar mana opp,
At göra den förtrykte möte
Och lifva den nedftagnes hopp.

' !

Hvem var det, om ej Du, när våren marken prydde,
Som fpridde känfior, då jag ikref?

Du kom få öm och glad - Din blick mit hjerta lydde
Och Älikare och Skald jag blef.

i

Mins, ömma Vän, när jag gömd under höga lindar,
Med Lyran i min hand fönk i Naturens fkötj
Det var ej fältens pragt, det var ej väftans vindar —

Nej, endail, endaftDu, fom frögd i fjälen göt.

En
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En gång, när Lidner är ej mer 1
Den Lidner, fom Du nu Din ömhet värdig finner,

När uppå deffa blad Du fer 5
At Du Dig dock förflutna dar påminner
Och glömmer ej det hjerta jag Dig gafl

Min vålnad öfver Dig vid Månans blick fikall firimma,
När til min Lager-krönta graf

Du flum och tår-ögd går en helig midnatts-timma-.



FABLER.
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Prologue,

Jag fjunger Dygdens ära.
Hon här bland diuren flår,

Som menikor vishet lära,
Då ej Förnuftet får.

Naturen ämnen gifver,
Och mig fin enfald lär:

Ju mindre prydd hon blifver,
Ju mera ikön hon är.

Jag henne härma ville,
Som Raphaël har gjort.

Hon danade hans fnille,
Och Konften kalla't Fort.

När dårar lärt förklara

Et evigt ikole-gräl:
Den konft, at menika vara,

Af henne lär min fjäl.
Hos henne får jag röna

Hvad förr Horats har fett:
Det fina och det iköna

Är fimpelt , kort och et.
Mig deffe känflcr lifva

Med
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Med enfald och natur.

At Dygdens dyrd beikrifva,
Ser jag pä fält och djur,

Hör näktergalens toner
Vid bugten af en älf.

Beikrifver jag paffioner,
Så går iag til mig fjelf.

Min ofkuld Flora följer,
Och mänga rofor tar}

Men Kärlek der fig döljer:
Jag ikrifver, han bedrar.

Dock, nej! Min Sång - Gudinna
Vet nog hur verlden är:

Skal Dygden bifall vinna,
Sä bör hon vara kär.
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Sinar a gd en.

Jag är ju, facle en Smaragd,
Som var i hafvets botn lagd,

Förutan klarhet, fken och ftrålar:
Långt mer än jag et fandkorn prålar.
Nej, kom, Rubin, kom, lät ofs gå,
Af Sliparns hand vår glans at få.

Kan jag ej firax mit värde öka,
Så laflas jag dock ej med fogj

Ty ofta är det ära nog,
At flora ting förföka.

Förgäfves han Rubinen ber,
Som fvarar: jag vil mogna mer,

At kunna Verldens bifall vinna.
Hvad hände fnart? Smaragden geck,

Af Sliparn han fin klarhet feck
Och köptes af en Kejfarinna.

Rubin, fom förr åt honom log,
I mörker än fin lott beklagar,

Och väntar klarhet alla dagarj
Men han får vänta länge nog.
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Spiken och Skinlappe

'n Skinlapp pâ en landsväg låg
Och fade, då han Spiken fåg,

Som Bonden mift uti et dike:

Du är ju et föraktadt ting,
Som rullar fiäds med hjulet kring

1 hela Svea Rike.

En Leyonhud rnin farfar var,
Den Kungens gylne iläda bar,

Til des en präktig päls han blifvit.
När den var förd til utländik ort,

En muff af pälfen konften gjort,
Som man en Tyfk Baron har gifvit.

Dä muffen väl var fleten ut,
Feck då hans Jägare en klut,

At på fin möffa utbrodera:
Af denna möflan är jag nu . . .
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Tig, inföll Spiken, hvad är du?
En Skinlapp, och ej mera.

* % %

©

Af mormors bror och farfars far.
Som varit Ärans vänner,

Man ej des Ätling mera känner,
Än på figillet, fom är qvarj

Ty hvad är han? En obrukbar.

Nait-
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Nätt- Vi o l en.

Förnögd geck Iris i det gröna,
At der naturens under fe,

Da a!t det fina och det Iköna

Åt Iris tyktes offer ge.
För hennes fot fig blomman bögde, •

Och knoppen med fin mognad drögde,
At, til de andra rofors li3rm,

Fâ fprlcka ut i Iris barm.
Sin hvita hand hon varfamt rälcte

Och rofor tog af alla Dag :

Kring hennes hals de bladen firäkte
Och fingo der et nytt behag,

Som hela parkens afund vakte.

Hon til en Natt-Viol fyns ila,
Och mifslynt talar, henne til:

Tro ej, at jag dig plocka vil.
Den dig vil njuta, far ej hviia.

Du blott i mörkret nytta gör:
Och när fom fölen på dig brinner,

Din
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Din fägring nog mit öga rörj
Men fjälen ingen känfla finner.

Den djerfva Blomman fvarar fritt;
Jag blott för natten /kapad blifvitj

Men då mit väfend du be/krifvit,
Be/kref du ej tillika dit?

w

Fikon-Tråd et.

Der aldrig man om Fikofl taîàs bort,
Dit fordom bief et Träd med konft och möda fört.
Uti en trägård fatt, det under frugten dignar

Och Ikygd åt vandringsmannen ger,
Då fvettig han fig fätter ner,

Tar Trädets frugt och det vaifignar.
En /könhet ej des prydnad fer,

V ' | \ Förr
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Förr än hon önlkar fig, at få des frugter fmakaj
Och endaft hennes maka,

Et fikon kan åt henne ge,
Så får han dagen ut en mulen min' ej fe.

Et fådant träd, i fall det kunde fke,
Man fig i Stockholm fkaffa borde.

Mot brift på folk det kanfke mycket gjorde.
Om fäker for en trumpen fru

En ärlig karl fig gifta torde,
Min i2n! jag geck at fria nu.

Hög trädet ftod, då et botanifkt fnilie
De andra träden ympa ville:

Elan Fikon-trädets qvifiar fkar:
Och knapt et är til ända var,

Knapt andra höften kom, då hela parken lyfte
Af träd, fom famma frugter hyfte.

( J mänher, det var bra för er. )
Men ack! i det de flitigt ympa,

De äfven Fikon-Trädet ftympa
Til des det bär ej mer-

Hvad! fade man, du inga frugter gifvit?
Fort! Vi ha Fikon nog.
De höggo: Trädet dog,

Hv2rs grenar nu de andras ftöttor blifvit.
* * 8 »

* O

I hjer-
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I hjertat en Monark, i rikets tjenft en träl,

En värdig Patriot fit ljus kring landet fprider.
Sit öde har han fäll vid folier-jordens väl,

Med honom lifvas gylne tider j
Men då hans fol til bergning Ikrider:

Hvad blir hans lön, hans lott?
Jo, oftall den, fom Arifiider,

Epaminondas, Du, och Belifaire har fått.
Men J, fom afund, hat, fom otakfamme vänner

Förfölja plä, ack! fatten mod,
För rikets ftöd, för flora männer

Är fattigdom den ftörfta äreftod.

1

E 2 - Tup~
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Tupp en och GåJeil

n Tupp blef kär — Hvad! bli ock Tuppar kära?
Ja, Iris, tro du mig,
De anfe för en ära,

At uti något likrta dig.
Nog, han blef kär — Uti en höna?

Nej, bättre op!
En Gås var Tuppens Iköna,

Som ock fullbordade hans hopp.
En ftund de lefva nögdt tilhopa;

Men Tuppen gal. Halt! börjar Gåfen ropa,
Blygs du ej gala? 'Hvad jag hör!

Plär jag få Ikrika och regera?
Eort: Du fkal göra hvad jag gör,

Och icke mera.

Han tiger ftrax, och bugar för fin maka.
Jag hade gjort långt mer:

När jag en retad Skönhet fer,
Så fpringer jag, och törs ej fe tilbaka-

Snart han et korn på marken tar.
Höt, fäger hon, en Gås du til gemål ju Ivar;

Skal
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Skal fom en Gås du icke äta?
Dit flägte efter ofs i få uplyfta dar

rätta fkal i alt. Tupp blygs, at det förgäta!
Hvad båtar, fvarar han, dit knot?

Du, Ikriker Gåfen til, du talar mig emot?
Gäck, ulling, blif et rof för Höken!

* *

*

e «

«

Tupp, fatta mod, du tröftas kan
Utaf hvar Ärlig Borgersman,

Som gift fig med en Nådig Fröken.
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Pr ej t en och Bonden,

En qväll blef Bondens huftru fjuk,
Och Bonden Preften fökte,

Som myndig fatt med flor peruk
Och holländ/k tobak rökte.

Död, fkrek han, är min huftru mäft,
Och hon til fig begärt en Preft:

Herr Paftor! tiden lider.

Ja, fvarar han, har ni en häft?
Min vana är jag rider.

Men fäg, har ni ej någon — då - -
«

Ah! hördes Bonden fkrika,
Är det kring hela verldengå,

Och för alt folk predika?

FIu~
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oc Ij Sp in de le n.

Ï verlden oförfökt, en liten nykläkt Flnga
Et kök med undran fåg,

Der i en vrå en gammal Spindel låg,
Som da hon kom var färdig ftrax at buga.

Mamfel, få voro Spindelns ord,
Ni endaft är för nöjen gjord j

Men vet ni rätt er lycka "bruka?
Tro frit, at ni i detta kök

Får hufvudvärk af os och rök :

Kom nârm're hit, här hår en firaps kruka:
Der bör min iköna taga rum.

Hon följer, och af glädje fium,
För brädden varfamt klifver.

Ack! välluft, mer än fälla lott! v

Hur fmakar det ej Flugan godt!
Hon äter, men ej aktning gifver,

At Spindeln väfver fina nät
Î det han ropar: Fluga ät!

Hon ville flyga, Spindeln Ikrattar,



* C 232 ]
Och i fin väf den arma Flugan mattar.
Uti fin lefnads vår fer hon fit ödes Hut,

Och ropar helt bedröfvad ut:
Den alla tror, fom fmikra blott och buga,

Den uti välluft föfves in,
En fådan ända far, fom min.

* ss # é

Förnuftigt taladt af en Fluga'
Det henne geck, fom mången tok:

Han blir för fent, i fall han blifver klok.

Turtur-
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1 ur tur -Du f van*
I

Turtur - Dufvan for tilbaka
Til en öm och trogen maka
Med et mirten - blad i man.

Kärlek hennes vingar förde,
När hon makan kuttra hörde

1 en flilla afpelund.

Gladan fnart med fnabba vingar
Ner frän höga rymden fvingar
Och den ftackars Dufvan tar.

Dufvan långt ifrån at klaga,
Sade: lät mig affked taga
Af den bäfta vän jag har.

Lät mig tacka för de dunder
Jag i deffa tyda lunder

Ofta egt i hennes famn.
Lät mig denna mirten lemna
Och med tufen kyflar nämna

Uti döden hennes namn.

P Ç Gla-
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Gladan {varar : jag dig följer,
Och bland häckar mig fördöljer

Fly, du Ikal din vilja få.
Men när Dufvan halfen fträckte

Och åt makan mirten räkte,

Tog dem Gladan båda tvä.
i ' -

% K ft Ö

ae *

Äl/kare! dit öma hjerta
Utaf vishet ftyras bör.

Ofta den din välluft gör,
Du af kärlek med dig för

\ et haf af fmärta.
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Katte 7i och Råttan

Katten redan tio år

Hade inga tänder.
Enfam i en vrå han ftår,

Dit man fänder

Mjölk och grädda fulla mål,
Mqrgon, middag, quäll en /kål.

Frun i hufet, likfom flera,
Al fin ro i katten fann,

Den hon älfkat mycket mera,
Än fin man.

Snart en qväll, då Katten à'ter,
Springer Råttan i hans vrå:

Han fin mjölk i frögd förgäter
Endaft för at henne få.

Gamle gubbe, hon då fäger,
Du ju inga tänder äger:

lät mig gå.
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Dina barn mig möta kunna:
Vil du mig åt dem ej unna?
Katten Råttan höll och log,

Men ej munnen öpna tordej
Hvilket gjorde,

At han utaf hunger dog.

* 9

»

Uti en dyfter vrå, fer jag en girigbuk
Utmärglad, frufen, blek och fjuk.

I brift och öfverflöd han vakar vid fin kifla
Til des han dör,

Af fruktan blott at mifta
Det honom ingen nytta gör.

Mafke-
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M afk er d.de n.

En Bonde refte til en fiad,
At al des prakt beikåda

Och kom, helt visft, af våda
In på en Mafkerad.

Strax börja al i hopa
At fkratta högt och ropa:
En narr den Bonden är.

Gäck ut. Hvad gör du här?
Godt! Bonden geck. Hvad hände?

Han tog fin kalffkins rock,
Och ut och in den vände,

Samt möffan äfven ock.
1 fålen få han trädde.

Hans pels man Ikâda fick:
Sig hela laget gladde,

Och nu var Bonden qvick.
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Ora du bland me'n/kor vil behaga;

Så ikifta ftälning hvar minut,
Och märk, at du bör andra taga

Juft tvärt emot, för det de ge fig ut.

Gladan och P åfoglen.
?• »' • ni ' , fj .b J

Mot Örnen krig förkunnadt blef:
Och ingen fogel var, fom icke under/kref.

De famla genaft fig från alla land och ftater;
Ty ibland foglar görs profeffen ganika kort:

De göda inga advocater,
Som flöfa tiden bort.

Strax /kickar Örnen frids-tradiater;
I fruktan och i hopp.

För-
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Förgäfves alt: de kriga ville,
Ofth Gladan fjelf, et ftort Fältmarfkalks fnille,

Sin hela här mot Örnen häller opp.

Påfoglen fyns. Med präktig fjäder
Vår granne hjelte käkt på tumle-platfen träder:

Han ber om tjenft i Gladans här,
Och Örnens undergång med Fändriks tärmer fvär.

Hans fjädrar Gladan fåg, och helt orolig fade:
J, krigsmän, lät ofs fly i tid.

Gevären alle nederlade,
Och gjorde frid.

* a # «

Den Gladan bör man kalla klok,
Som icke mera kriga ville.

Det farligt är, at hjelpas af en tok,
Då man ikal fäkta mot et fnille.

Gba-,
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C k a rons Får j a.

Vid lifvets gräns flod Charons färja
Och gubben fjelf fteg up pä bron.

Han ville fina fegel bärja j
Men fâg en Doflors promotion.
Åt Medici gafs fden hattar,

Och Charon, fom det höra feck,
1 båten hufvud flupa geck,
Och uti ror och äror fattar.
Nu är ej mera tid för mig,

Man om en tima färjan laflar:
Så talar Dödens Man och haflar,

At lägga tågen rätt åt fig*
Knapt DoAors namn trompeten ropar,

Förr än til Charon flora hopar
Af Andar fvà'fva om livar an,

Hvars namn jag ej upräkna kan.
Drabanter, judar och Monarker,

Poeter, Fröknar, alla flag,
Som /kulle efter ödets lag

Til glädjens Efifejfka parker.
Sjelf
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Sjelf Charon deras lycka prifäf,
Och landet dem på afftånd vifar.
Hvem var väl mera glad än del

Sin fälla lott förut at fe,
En Herre up i färjan ftigerj

Då hvitklädd en på ftranden ftår,
Som ömt och kärt åt honom niger*

Men när han Andan fkåda får,
Så ropar han och näftan dånar:

Vänd, Charon, om, jag dig befvärj
Min falig huftru är ju här

Den jag har egt i fyra månar.
För heldre mig til Plutos plågo-ort;

Ty det ftår ej i hans förmåga,
At i en evighet mig plåga,

Så mycket hon i fexton veckor gjort.

HjeU
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Ej el ti nn an.

Jag fjunger om en fior Hjeltinna,
En Amazon med Cefars mod,

Som för at hjelte-namnet vinna,
Ej häpnat vid at gjuta blod.

Må Guden Mars min penfel föra
Och famma anda leda mig,

Som fått Homeri känllor röra

At fjunga om Achillis krig.
Ack! himla eld, min fkaldmö lifva:

Dig Taffo och en Milton haft.
Du hulpit Voltairs fnille Ikrifva

Och gifvit Klopftocks anda kraft!
Apollo, med din hela fkara,

Som facklan för Minerva tänt,
Hjelp mig den barda - lek förklara,

Som klockan et om natten hänt!

Et Leyon lik, fom vilfint rafar,
När det fit rof på afftånd ferj

Den fkrämda hjorden flyr och fafar
Det ryter, dödar, bryter ner:
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Så fyntes hon ur fangen hoppa,
Europa, hör! jag fägat fkail:

Hon tog utur fin barm en Loppa
Och dräpte den, få at den fmall.

« * >

'' Jag fjunger Hjeltens verk, fom modigt frelfte
Norden. "

Den Skalden lofvar flört! Man undrar vid'de

orden.
Man vänder bladet om, man kaflar ögat kring,

Och finner ingen ting.

Q 2 Ha-

RRR|
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Hare n.

h* II

i
-i ï

1 I
;

ImI i fl

IVlifsnögd. med fin lött,
Geck til Ödet Haren bort at klaga;

Hvarför har jag öron fått,
Så at Hunden mig kan taga?
Dem vil jag dig återbringa.

Dåre, Ödet gaf til fvar:
Ben jag ock dig gifvit har,

Kan du icke fpringa?

PhU
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P h il o m eï a och P r o g né. *)

Progné fit öde at förglöma,
Til ftadens dån och buller for,

Der dårar midt på dagen dröma,
Och titlars klang gör laften ftor.

Der dygden prifas nog, men fryfer:
Der äran i en dunft beftårj
Och den för et orakel går,

Som med et riddar-band, det matkar fpunnit, lyfer.

Progné hon for: hvad hon får /kåda,
Påminner hennes förra lif.

Hon fruktar fiäds en flörre våda
Bland tufen nya tidsfördrif.

På marmor hon fig ofta kaftar,
Och bygger näfte i et flott5

Men knapt det några timar flått,
Förr än det föll, då hon til Skogen ledfen haftar.

Q 3 Der

Progné Pandions Dotter förvandlad til en Svala, och Phi-
lemela, genom Konung Terés vrede, i en Näktergal.
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Per Philomela glad hon finner*
Juli om en ftilla fommar-natt.

Vid vaffens kant, der källan rinner,
Hon enfam under lofven fatt:

Der föng hon glädje, frögd och fmärta,
Och hänryckt på fin luta flogj

Dä källan hennes tårar tog,
Och Echo aelte qual med Philomelas hjerta<

Hur kan du få din tid förnöta?
Hur? frågar då befiört Progné,

Hur kan du blott din kän/la fköta
Och enfam dig åt forgen ge?

Min fyller, fvarar Näktergalen,
1 ftaden blott jag enfam är.

Naturen gör mig fälikap här
land oilvuld, träd och park, i denna tyfla dalen,

Här jag uti min dygd mig lluter,
Och toligt efter bättre fer.

E någon, om jag tårar gjuter,
At mig, fom åt en vekling, 1er.

Ej kan mig ängfian undertrycka,
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Då jag mit öde mer ej mins.
Tro ej, at Lyckan ftädfe fins,

Der hon at vara fyns — Se Dygd; fà fer du lycka.

Du ömma fjäl, fom uti onda tider
Blott för et ärligt hjerta lider,

Fly ftadens dån och falfka vänners boj
Naturen är din vän: åt henne dig förtro.

Hvem, om ej hon, gör fjäder-flockens ro?
Gäck du på blomfterfält, det Ikal din känfla bâta:

Med Turtur-Dufvan tårar gjut.
Ve! den, fom aldrig känt den välluft til at gråta

Och präffa trogna fuckar ut.
Ack! Sälla enllighet, hos dig jag detta fkrifver,

Långt från min fofterbygd.
Mit hjerta ofta rönt, at du en flagen dygd

Det bäfta lugn mot tidens fiormar gifver,
Du vid en lind åt mig ger ikygdj

Då lyckans träl mig från fig drifver.
Men nu jag fer min lefnads vår,

Nu kallar verldenmig, at henne nyttig blifva.
J dalar, tyfta rum, från er jag tvungen går,

På ftora verldens haf, at för des fiormar drifva.
Q 4 Men
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Men /kulle hon för/kjuta mig:
Om mig des hjelp, men ej min dygd förlåter:

Så lät mig komma äter,
O! Enflighet, til dig.

W

Kalkonbönan.

Ï Svarfvarens verkftad Kalkonhönan geck,
Der mat i en vrå hon tilräckeligt feckj

Men pjunkade dock, fom en nygifter fru,
Och frågade ftäds: hvad gör han? hvad gör du?

Ej var någon öpning, dit hon icke fåg,
Bland
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Bland grytor, och ketlar, och fpinrockar låg.
Nyfikenhet Hönan ju medfödd fig har,
Och denna på köpet en tjåpa ock var.
En afton fin fvarfftol Herr Mäftare rör.

Det undrar mig, fade hon, fe hvad han gör.
Sit hufvud i hiulet hon nyfiken ftack:

Strax mifie hon näbbet och fuckade ack!

a * ■& «

c- «

Den fläckars Hönan dog) men ropade til flut:
Kryp aldrig i et hol, der du ej kommer ut,

!

V "

Q y Biet.

: ) - ' i
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Biet.

i

På brädden af en honungs-kaka,
Som fmäit af fölens flrålar var,

Satt Biet flolt, och fåg tilbaka
På hvad des flit arbetat har.

Hvad har jag icke för et fnille!
Hvem utaf djuren liknar mig?

Sin honung ftrax det fmaka ville 3
Men föll deri, och dränkte fig.

«= a a a

* a

En afgud hvar och en utaf fit fnille gör,
Förtjufes af beröm, och midt i konften dör.

Odet.
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Ödet.

■Ari fl:, en Gråhårsman, fom länge tjent i krig,
Blef Tiggar-ftafven Ikänkt, för det han trogen varit.

An blodig af de fkott, fom kring hans hjeffa farit,
Geck han, at af en rik en koja tigga fig.

.Batil, fom aldrig känt den välluft til at öma,
Sig /kyndar, at Arift för feg och veklig döma.

Du, fade han, har flytt. Se kojan ledig llärj .

Men du är dödens rof, om du i henne går.
Af fruktan at bli rörd, den Rike hemåt hallar.

Då ner på jorden fig Arih med tårar kaftar:
Är ingen, ropar han, är ingen himmel til?

Är Dygden blott en boll, fom Ödet kalla vil?
När han förbanna tänkt fin moders födflo-llunder,

I Ikyen Jofur kom, med eld, med brak och dunder.
En vigge tumlar ner, och flår, beundransvärdt,
Den ko'an, hvilken nyfs han af Batil begärt.
Då elden utlläkt var, och alt i alka brunnit,

Har han en dyrbar fkatt på famma llälle funnit.

Han
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Han /katten tog förnögd, och fann med takfam fjäl,
Det Himlen bätre vet, än vi, vårt fanna väl.

K s

v

C« *

O

Svaga vett, lät bli at klandra
Ödets delnings fätt.

Himlen har åt dig och andra
Tid och lycka mätt.

Genom fall du fegrar vinner,
Läkedom i giftet finner,
Och i gallan fötma är.

Labyrinten väg dig teknar.
Blomman, fom om våren bleknar,

Under fnön dig frugter bär.
Samma hand, fom dig förföljer,

Mot fin vilja bröd dig ger.
Solen uti moln fig döljer,

För at fedan lyfa mer.

Den, fom i befkydd vil taga
Alt h vad uppå jorden går,
Gaf dig tårar til at klaga,

Hopp, hvaraf du ftyrka får.
Sök då ej din framtid veta,

Längta
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Längta ej til lyckans högd:
Den kan enfam lycklig heta,
Som är med fin lott förnögd.
Mig Naturens Ikönhet gläder 5
Och en vän min lycka gör.

Om jag än på törnen träd er 5
Jag min väg med rofor firör^

*

e 71 Ny a Synd afl ode

Då menlkan med förmätit mod

Mot Himlen bryta torde $
Så kom en faflig Syndaflod,
Och flut pä fiägtet gjorde.

Dock Fader Noach ökte glad
Den hopen, fora fick Jefva,
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Lik Adam uti Kelkefiad

Med fin gemål Fru Eva.
De nye Fäder lefde väl,
Men barnen dello värre.

De började med enig fjäl,
At fynda mot vår Herre.

Strax Ikulle hopen minfkad bli
Sä kommo Herrar Medici.
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R h enft r ô m en.

X rân Söder ut til Norr den breda Rhenen flöt,
Och i kanaler fig med fpridda armar bröt.

En gren, fom vidflräkt lopp til Nederländlka
parker,

Har en gång häftigt mött
En annan, hvilken fmal rann genom ödemarker,

Då han uti en fandbank ftött.

Den förre fade ftolt: jag vidt kring verlden rinner,
Uti mit fvall Neptun de ftörfta fegel för 5

Jag handelns lif och Rikens lycka gör,
När utan nytta du förfvinner.

Jag vet nog, var den andres fvar,
At icke jag dig likna hinner j

Men mins, at du med mig detfamma urfprung har.

Sparf*
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Sparfven,

»'olen rann med töcken oppj
Då en Sparf på åfkan tänkte^

Ropade och ner fig fänkte:
Slutadt är mit lefnads lopp.

Se hur Himlen fvartnar mera.
Der et moln, och der ock et;

Der, ack! fe, der famlas flera:
Slut jag på min lefnad fett.
Jofurs tände viggär brinna:

Sparfven flyr, at friftad finna.
i et träd en bur han fer,

Och med glädje hoppar ner.
Då fin frögd han vil utropa,

Faller locket hårt tilhopa,
Solen ftrålar från fig ger.

Ingen åfka får han höra:
Men ofs med fit öde lär,
At vi det ej frukta böra,
Som ännu ej kommit är :
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Från et ovifst ondt ej hafta,
Och ofs i et fäkert kafla.

\

Eken.

Orörlig ftod en Ek och genom molnen bröt,
Och näiian Jofur fjelf på henne fåfängt Iköt.

Vid IVordan-lîorm hon fig ej rörde,
Men gäck med alla vindar dref,

Dä hon et Rö, fom vädret förde,
1 vaffen varfe blef.

Af mig, hon fade, bild man länar:
jag Hjeltar til exempel tjenar.

Vid lyckans ftorm och ödets raferi,
Jag, Äran lik, kan ej nedllagen bli.

R ln-
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Inunder mig lig många träd bevara
Och alla ikyddar jag5

Men, fvaga ting, hvars urbild kan du vara?
I-Ivem likna- du? Det lilla Röet fv?ra:

En Flickas finnelag.

Hack-
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H a ckfp ike ii.

n Hackfpik tankfull fâgs til Ödets Tempel vandra.
Biand djuren en Poët han var:

Det är et kreatur, fom fällan något har.
Jag, fade han, berömes framför andra,

I hvarje vecko-ikrift läggs mig et loford til5
Men på en lärd Mercur, likfom på et figill,

Falt än det utaf anor blänker,
Ej Köpman något borga vil5

Ej Bagarn bröd för fyra öre fkänker.
Ung, och bland andra vackra djur,

År jag ej, Gudi lof! et otäkt kreatur.
Jag eger konlten at behaga;

Men trots min poëfi;
Så öfverljudas hon af magens jämmerfkri.

På torra träd jag nödgas föda taga,
Då andre utaf bär och växter mätte bli,
vSom flyga utan vett med löje mig förbi.
Vid detta tal, Herr Autor Gåfen möter,

Som fet och frodig går.
Hör, fäger han, jag ej förftår,

R 2 Hur
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Har du til mats få mycket får:
Hvad gjör du? Tiden jag förnöter

Med ingen ting, vai; Gåfens fvar,
Jag dagen, fom han kommer, tar.

Så giorde far och farfars far,
Och hvar och en förmögen var.

Sit hufvud ftrax han philofophifkt fkakar.
Då Templets port han öpnas fer,

I alla murar knakar.

När han för Ödet faller ner,

Ack! ropar han, om du vil nådigt handla,
Så värdes til en Gås mig genaft nu förvandla.

Knapt talar han, förr än en Gås han är.
En gammal Jungfru firax åt honom hvete bär:

Hon honom vatten ger. Han dricker och han äter,
Men famma ögnablick fin hela konft förgäter.

Som Gäfen dum han likväl minnas kan

Det tilftånd, hvarihan, fom Hackfpik fig befann.
För honom få en dag förfvann,

Då häpen han til Templet hafiar
Och åter fig för Ödet kaftar.

0m, är hans rop, om jag dig vågar be,
Så värdes mig mit fnille återge.

Mig til en Hackfpik gjör; ty om jag nu får välja
Af dumhet och af hungers nöd:
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Jag hälre mina dar i fattigdom vil tälj
Än vara dum med öfverflöd.

«0 G*

Göken eeh N ä k t e rg aie

Aurora genom gyldne /kyar
På horizonten tindrar fram.

En mängd af Barn frän alla byar
Geck ut, at höra Gökens glam.

Han gol, och de hans röft beundra.
Sin like, fäga mâage hundra,

Har Göken ej bland foglars tal.

I nejden fjöng en Näktergal.
Än hörs han höga toner drilla :

R 3
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Än fänka fig: än tiga dilla:
Än åter öma fuckar ila.

Likfom han piötfiigt mift fin fâta;
Än tyckes han af glädje gråta,

1 hopp at henne återfå.
♦

En enda hörde Näktergalen.
Af högmod upblåft Göken kom,
Och fade: Frände, vänd dig^om,

Se hur de följa mig i dalen.
Men Näktergalen teg här til.
Du tiger? inföll Göken åter,
För en du nog dig höra låter:

För hopen du ej fjunga vil?
Sjung nu 5 få prifa de din tunga.
Nej, Floras Härold gaf til fvar:
För dårar vil jag icke fjunga 5

Men blott för den fom kända har.
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T il LâJ ar en.

A t den bör fjunga kort, fom föker fjunga fkönt.
Har jag af Näktergalen rönt.

Jag Hutar nu min Bok — Min unga Sång-Gudinna
Upmärkfam vara fkal, pâ h vad hon hör och fer.

Ej något fiumpevis pä hela jorden fker :
Man plär hos Morer guld, hos Dårar vishet finna.

Men dä Natufen än mig rika ämnen ger,
Och jag min barndoms flit dig öfverlemna vågar;

Är det dit bifall, fom jag frågar
Om jag fkal fkrifva mer?
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